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همهزیربارمنتمعلمانیم

مطهري پاره تن من بود
مطهري فرزند عزيز براي من و پشتوانهاي محكم براي
حوزههاي ديني ،علمي و خدمتگذاريسودمند براي
ملت و كشور بود.
با ريختن خون عزيز ما انقالب ما تأييد شد.خداي را
شكر كه آنچه از اين استاد شهيد باقي است با محتواي
غني خود مربي و معلم است.

مقام معلم هرچه باال برود ،مقام تعلیم
و تربیت در جامعه باال رفته است .نگاه
کوتهبینانه به معلم براى جامعه یک خسارت
است ،این را باید مانع شد؛ نگاه به معلم باید
نگاه تکریمآمیز باشد
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از معلمي تا سرداري

سخن مديرمسئول
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معلمان شهيد
نقطه عطف تاريخ ايران
هستند
تحولي بزرگ در
اوضاع معيشتي و
رفاهي معلمان
الزم است
هدف طرح
رتبه بندي معلمان،
براي معلمتر شدن
آنها!؟
دانشگاهفرهنگيان
به دنبال كسب
هويت معلمي است
قلم ،بیان و خون شهید مطهری در رگهای
نظام تعلیم و تربیت ما تزريق شود

واقعیت را بپذیریم
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به گزارش سخن شهروند ،تعلیم و تربیت در دین مبین اسالم
جایگاه ویژهای داشته و در آيات و روايات بسياري به اين
موضوع تأكيد شده است از این رو معلمی از جمله مشاغل
حساس در جوامع بشري محسوب میشود.
معلم با از خودگذشتگی ،عمر گرانبهای خود را در مسیر
هدایت جامعه صرف کرده و از همان عنفوان كودكي و
نوجوانی مسئولیت پذیری را به افراد جامعه میآموزد و خود
و پندهايش چراغ راه آيندگان ميشود.
بر این اساس معاون دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا در
گفتوگو با خبرنگار سخن شهروند با بیان اینکه بررسی و
مقایسه شخصیتهای فراوان گذشته و حال نشان از انتخاب درست روز معلم در روز شهادت
استاد مطهری دارد ،اظهار داشت :شهید مطهری به خاطر جایگاه فرهنگی ،علمی و نقش
كليدي که در معرفی اسالم ناب به صورت علمی داشتهاند ،روز  12ارديبهشت انتخاب
برگزيدهاي براي قدرداني از معلم است.
سید مرتضی هزاوهای تصریح کرد :شهید مطهری در قبل و بعد از انقالب تالشهاي زیادی
برای آموزش و معرفي درست دين مبين اسالم به مردم جامعه خصوصا جوانان در دانشگاه و
در حوزه داشتند و همچنين ايشان كتابها ،تأليفات و مقاالت بسياري دارند كه سطح علمي
ايشان را نشان ميدهد.
وی افزود :قلم ،بیان و خون شهید مطهری در رگهای نظام تعلیم و تربیت ما میتواند مؤثر
باشد و بايد به نظام آموزشي ما تزريق شود.
این استاد دانشگاه بوعلی سینا با بیان اینکه ترکیب خون و قلم شهید مطهری به تعبیر امام
بدون استثنا معجونی از الگوی مورد نیاز معلمان است ،بیان داشت :آزاداندیشی ،نوگرایی ،توجه
به نیاز مردم و پاالیش معارف از خرافات و انحرافات مواردی است که شهيد براي آنها از جان
خود گذشت و اين توجه دقيق همه معلمان را ميطلبد.
وی بر لزوم معرفی هرچه بیشتر آثار شهید مطهری به دانشآموزان و دانشجویان یادآور شد:
هنوز خأل بهرهمندی بیشتر مردم از آثار شهید مطهری در جامعه خصوصا قشر فرهيخته ما
مشهود است زیرا کسانی که قلم ایشان را به کار گرفته و میشناسند ،زیاد نیستند.
هزاوهای افزود :امیدواریم دانشجویان و معلمان با الگو قرار دادن استاد مطهری بتوانند نظام
تعلیم و تربیت کشور را پیش ببرند.
وی پیامبر اسالم (ص) را نمونهای از یک معلم دانست و گفت :هم به لحاظ واقعیتگرایی و هم
آرمانگرایی شغل معلمی از ویژگیهای خاصی برخوردار است که امام (ره) فرمودند «:معلمی
شغل انبیاست»
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا با بیان اینکه معلمی شغل نیست ،افزود :معلمی عاشقی
است و اگر کسی عشق معلمی ندارد باید این شغل را رها کند زیرا کسانی که به خاطر اهداف
دنیوی به این شغل گرایش دارند ،اشتباه میکنند.
وی با بیان اینکه معلمان ما متأسفانه به دالیل اقتصادی در کشور از جایگاه مادی خوبی
برخوردار نیستند ،افزود :معلم باید بداند که با ورود به این عرصه ،مادیات باید در اولویتهای
بعدی او باشد و کسانی که اعتقادی به این ندارند ،موفق نمیشوند.
هزاوهای با بیان اینکه معلمان هم باید وجدانکاری و آرمانهای بزرگ معلم حقیقی را در
زندگی خود داشته باشند ادامه داد :مشکالت مادی معلمان نباید تأثیری در تعلیم و تربیت
دانش آموزان داشته باشد و انتخاب شغل معلمی باید آگاهانه و با عالقه باشد و معلمان بايد به
جايگاه و شأن خود واقف باشند و نيز مسئوالن نیز براي برآورده شدن اين مهم باید به معیشت
بازنشستگان و زندگی معلمان بیش از پیش بپردازند.
وي اضافه کرد :معلمان ما سالهای بعد از انقالب نشان دادند که با مجموعه نظام همکاری
داشته و اين قشر زحمتكش با وجود حقوق كم كه مسائل مادي آنها را كامال مرتفع نميكند
اما این شغل را ادامه میدهند.
وی با بیان اینکه بدنه عمومی معلمان ما عالقمند به شغل معلمی هستند ،افزود :همين عالقه و
عشق معلم در خيلي از مواقع باعث هدايت و روشنگري شاگردان بسياري در زندگي شان شده
است و معلم خود را الگو و سرمشق خويش قرار دادهاند.
معاون دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا با بیان اینکه رشد و بالندگی دانشآموزان نیازمند
روانسازی روابط بین معلم ،دانشآموز و والدین است ،افزود :امیدواریم معلمان بیش از گذشته
به رسالت اصلی خود که تعلیم و تربیت است ،بپردازند و با عشق و عالقه به كار خود ادامه دهند.
سيده فريد ه حسينيفرزام

آموزش و پرورش
مهمترین دستگاه تربیت
و آموزش در نقشه راه
توسعه كشور
به گزارش سخن شهروند ،در باب اهمیت و
جایگاه آموزش و پرورش از لحاظ تئوری و
نظری سخنهای بسیاری گفته و نوشته شده
است ،به حدی که هیچ سخن و نوشتاری
بدون اهمیت به این موضوع منعقد نمیشود.
اما اینها همه در مقام عمل به گونهای دیگر
خود را نشان میدهد ،زیرا آثار و نتایج
حساسیت به تعلیم و تربیت مستقیم آثار
خود را در جامعه نشان خواهد داد .برخالف
نظر گروهی که آموزش و پرورش را نهادی
مصرفی و بدون بازده مفید اقتصادی ارزیابی
میکنند ،هر قدم و فعالیتی که در راستای
اعتالی فرهنگ ،آموزش ،تعلیم و تربیت
جامعه برداشته شود درآیندهای نزدیک
نتایجش در جامعه دیده خواهد شد.
از اين رو در جوامع مختلف مهمترین راه
توسعه ،داشتن نیروی انسانی سالم ،مفید و

مختلف و ...قرار گرفته و هر روز به شکلی
تغییر و تحول پیدا میکند تا اینکه با رسمی
شدن نظام تحول بنیادین در دولت دهم
به صورت رسمی آغاز بکار کرد و در دولت
یازدهم با کیفی سازی آموزش ادامه دارد.
در این خصوص با مدیران و معلمان دیروز
و امروز آموزش و پرورش استان گفتگويي
داشتیم تا نظرات آنان در مورد اين تغيير و
تحوالت در طول اين سالها جويا شويم.

مطلوب است که باعث میشود آن کشور
در عرصه جهانی حرفی برای گفتن داشته
باشد و در این راستا دستگاههای مختلفی
در تربیت نیروی انسانی متبحر و مفید
دخیل هستند که ریشهدارترین دستگاه در
نظام انسان سازی و توسعه ،نظام آموزش و
پرورش آن كشور است.
در كشور ايران نيز آموزش و پرورش با
گامهای بلندی که بعد از انقالب در عرصه
تربیت انسانسازی برداشته ،توانسته به
عنوان مهمترین ارگان تربیتی در نقشه راه
توسعه كشور مطرح شود چرا که اگر نیروی
انسانی کارآمد نباشد توسعه برای یک کشور
معنایی نخواهد داشت.
اما با نگاهی به تاریخ آموزش و پرورش شاهد
آن هستیم که در طول زمان این ارگان مهم،
تحت تاثیر سلیقهها در دولتها و وزراي

مرجعیت معلم کاهش یافته است
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش
استان همدان در گفتو گو با سخن شهروند
اظهار داشت :آموزش و پرورش امروز مدرن
تر شده و از ابزار های جدید بیشتري استفاده
میکند و مدارس تا حدودی به سمت
هوشمند سازی پیش رفتهاند.
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جلس ه ما با معلمان در هر سال ،یک هدف
اصلى دارد و چند هدف پیرامونى ،هدف اصلى
تکریم نمادین از معلم است .ما میخواهیم با
این دیدار ارادت خودمان را به مقام معلم ابراز
کنیم؛ این حرکت نمادین کار الزمى است،
باید تکریم معلم و حرفه تعلیم در جامعه
ما همگانى بشود ،همه افتخار کنند به معلم
بودن ،همه افتخار کنند به اینکه به معلم سالم
میکنند ،احترام میکنند .مقام معلم هرچه
باال برود ،مقام تعلیم و تربیت در جامعه باال
رفته است .نگاه کوتهبینانه به معلم براى جامعه
یک خسارت است ،این را باید مانع شد؛ نگاه
به معلم باید نگاه تکریمآمیز باشد .بسیارى
از مشاغل گوناگون در کشور با زرقوبرق ،با
جلوهگرىهاى گوناگون وجود دارند که جایگاه
هم ه اینها از شأن تعلیم و حرف ه تعلیم بسیار
پایینتر است؛ این را باید هم ه ما بفهمیم و
درک کنیم .همه زیر بار منت معلمانیم .مطلب
اصلى ما این است.
اگر تعلیم را یک معناى وسیعى بگیریم،
سه عرصه را شامل میشود:
كار اول ،یاد دادن دانش؛ محتواى کتابها و
محتواى علوم و مانند اینها.
کار د ّوم ،که از این مهمتر است ،یاد دادن تف ّکر
است .کودک ما فرابگیرد که فکر کند فکر
صحیح ،فکر منطقى و براى فکر کردن درست
راهنمایى بشود؛ سطحىنگرى ،سطحىآموزى
در مسائل زندگى یک جامعه را زمینگیر
میکند ،در بلندمدت بدبخت میکند؛ باید
فکر کردن را در جامعه نهادینه کرداگر جوان
ما ،عالم ما ،دانشمند ما متفکر بار آمده باشد،

گلچيني از
سخنان معلم
عشق
دین تنها ضامن اجرای اخالق
تجربه نشان داده است ،آنجا که دین از
اخالق جدا شده ،اخالق خیلی عقب مانده.
هیچیک از مکاتب اخالقی غیر دینی در کار
خود موفقیت نیافتهاند .قدر مسلم این است
که دین الاقل به عنوان یک پشتوانه برای
اخالق بشر ضروری است .به هر نسبت که
دین و ایمان ضعیف گردیده عمال دیده شده
است که اخالق بشر پائین آمده .اینست که

از آن ذخیره دانشى که در اختیار او است،
دهها و صدها مسئله جدید مطرح میکند و
پاسخ میگیرد .پس استفاده از علم با تفکر
ممکن است.
كارسوم ،رفتار و اخالق؛ آموزش رفتارى،
آموزش اخالقى ،سبک زندگى ،نوع رفتار .ما
ملّتى هستیم با آرمانهاى بلند ،با حرفهاى
بزرگ ،با قلّههاى ترسی م شدهاى که
میخواهیم خودمان را به این قلهها برسانیم.
این احتیاج دارد به انسانهاى صبور ،عاقل،
متدین ،اهل ابتکار ،اهل اقدام ،دور از تنبلى،
مهربان ،عطوف ،داراى حلم ،داراى شجاعت،
با رفتارهاى مؤدبّانه ،پرهیزگار
و انسانهایى که درد
دیگران ،درد آنها
محسوب بشود
این در درج ه اول
ب ه عهده چند
عنصر اصلى است
که یکى از عناصر
اصلى معلم است .البته
پدر ،مادر ،رفیق و مانند
اینها هم مؤثرند ،لکن تأثیر
معلم یک تأثیر عمیقتر
و ماندگارترى است؛ این
کارى است که معلم باید بر
عهده بگیرد.
پس بنابراین معلم
دانش مىآموزد،
تف ّکر
مىآ مو ز د ،
اخالق و

برای ایمان ،الاقل به عنوان پشتوانه برای
اخالق اگر نگوئیم تنها ضامن اجرای آن،
باید ارزش فوقالعاده قایل شویم.
(از کتاب تعلیم و تربیت در اسالم)
راه مبارزه با انحرافات نسل جوان
راه مبارزه این خطر تحریم و منع نیست.
مگر می شود تشنگانی را که برای جرعهای
آب لهله میزنند از نوشیدن آب موجود به
عذر اینکه آلوده است منع کرد؟ این ما
(رهبران دینی) هستیم که مسئولیم ،ما به
قدر کافی در زمینههای مختلف اسالمی به
زبان روز عرضه نکردهایم .اگر ما به قدر کافی
آب زالل عرضه کرده بودیم ،به سراغ آبهای
آلوده نمیرفتند .راه مبارزه ،عرضه داشتن
صحیح این مکتب در همه زمینهها با زبان
روز است .حوزههای علمیه ما که امروز این

رفتار هم مىآموزد؛ آموختن رفتار و اخالق
از قبیل آموختن دانش نیست که فقط
انسان از روى کتاب بخواند؛ درس اخالق را
با کتاب نمیشود منتقل کرد ،بیش از کتاب
و بیش از زبان ،رفتار مؤثّر است؛ یعنى شما
در داخل اتاق درس و میان دانشآموزان ،با
رفتار خودتان به آنها درس میدهید .البتّه با
زبان هم باید گفت ،باید نصیحت کرد ،ا ّما رفتار
تأثیر عمیقترى دارد ،تأثیر همهگیرترى دارد.
صادقانه بودن سخن را رفتار انسان روشن
بچهها امانتند در دست جامعه
میکند؛ این ّ
معلم؛ اگر انشاءا ...معلمین ما در این صدد
برآیند که کودکان را ،نوجوانان را با این
عنصر باال بیاورند و پیش ببرند،
تصور بنده این است که در
آینده جامعه ،تأثیرات
زیادى خواهد داشت.
البتّه پس از انقالب،
کارهاى خوبى در این
زمینه شده است؛ یعنى
واقعاً جامع ه معلمین
با تعهدى که داشتهاند ،با
حضور در فضاى انقالبى چه
در سالهاى دفاع مقدس ،چه
بعد از آن تأثیرات زیادى
گذاشتهاند.

چنین شور و هیجان و فعالیت اجتماعی
یافتهاند ،باید به مسئولیت عظیم علمی و
فکری خود آگاه گردند .باید کارهای علمی
و فکری خود را ده برابر کنند .باید بدانند
که اشتغال منحصر به فقه و اصول رسمی
جوابگوی مشکالت نسل معاصر نیست.
(نهضتهای اسالمی در صد ساله اخیر)
تقوا ،محدویدت یا مصونیت ؟
در نهجالبالغه بر این معنی تأكيد شده
که تقوا حفاظ و پناهگاه است نه زنجیز و
زندان و محدویت .بسیارند کسانی که میان
«مصونیت» و «محدودیت» فرقی نمینهند
و با نام آزادی و رهایی از قید و بند به خرابی
حصار تقوا فتوا میدهند .قدر مشترک
پناهگاه و زندان «مانعیت» است اما پناهگاه
مانع خطرهاست و زندان مانع بهره برداری

رسول گرامی اسالم(ص):
آیا به شما خبر بدهم از
خوبترین خوبان؟ خداست
خوبترین خوبان و منم
خوبترین فرزندان آدم و
خوبترین شما کسی است
که کشته شد در راه خدا و
معلمی که خوبی میآموزد.
(میزان الحکمه ج)
یک نگاه اجمالی به فرمایش پیامبر مکرم اسالم صلواتا...
علیهوآله برداشت مشترکی حاصل میکند فارغ از شهدا که
جایگاه اجلی در دایره خلقت دارند معلمین محبوبترین
فعاالن اجتماعی ميباشند که هرچه در دورانهای مختلف
مرور میکنیم این قداست قابل کوچکترین خدشه نبوده
است و این محبوبیت آنچنان بیپیرایه و واقعی است که
از دورترین اذهان به حوزه فرهنگ و ادب تا متولیان چرخه
حاکمیت در جامعه ،هنگامی كه به باورهاي خود رجوع
مينمايند اذعان به این مطلب دارند.
البته نمیتوان این حقیقت را هم نادیده گرفت که فرود
و فرازهایی در مقاطعی نسبت به این مجذوبیت قابل رصد
است و این احساس ملجاء و پناه ،به اقتضائاتی تغیراتی در
آن ایجاد گردیده است و بدون تعارف از جمله عوامل آن
هم ،صاحبان این منصب بودهاند چرا که معلم بیواسطه خود
را در معرض این قضاوت قرار ميدهد و به خودی خود در
هر داوری نه تنها نسبت به خود ،بلکه عامل تحقق يك باور
مثبت یا منفی نسبت به جامعه فرهنگي میشود؛ لذا قطع
یقین اعتماد عمومی که امروز قریب به اتفاق خانوادهها نسبت
به کالم و ارشاد یا راهنمایی يك معلم نسبت به آتیه فرزند
خود نشان ميدهند ،نشانگر همان مراقبتهایی است که اين
قشر نسل به نسل حفظ نموده و انگار به حکم یک امانت بار
معنوی این شغل مورد حفاظت قرار گرفته است و چه زیبا
در کالم پیامبر این قداست در کنار خون شهدا بیان گردیده
است .این سهم از فرهنگ که به حق بسیار گرانبها است در
جای خود محفوظ.
آنچه در کنار این موضوع مهم نباید مغفول بماند یک واقعیت
است که در سیره اولیای الهی توجه به اقتصاد زندگی جامعه
معلمین درخور توجه است .رفتار عملی ایشان نسبت به
معلميني كه به فرزندان جامعه بار تعلیم و تربیت را عهدهدار
ميشدند و توصیههایی که در این زمینه داشتهاند بهترین
و مستندترین دفاعیهای است که این قشر از جامعه بدان
میتواند استناد داشته باشد.
دفاع از این مطلب ،دفاع از ضرورتهای حفظ هویت یک
جامعهای است که رهبری معظم انقالب در شکلهای مختلف
توجه بدان را به مسئولین قوا گوشزد نموده و به ویژه از
دستگاههای اجرایی برنامه عملی آنرا مطالبه نمودهاند.
امثال بنده که حوزههای مختلف اجتماعی و مسئولیتهای
متعددی در جامعه را تجربه نمودهايم به خوبی درک میکنيم؛
اجتهاد بعضی کارشناسان و مسئولین در مقابل این مطالبه
ظاهرا ً مؤثرتر از نقش ارکان نظام بوده است .زمانی که در فصل
تدوین بودجه حوزههایی از کارشناسان نگاه کمرنگی به این
امر مهم دارند و بعضی از منتخبین مردم در حوزه قانونگذاری
فارغ از شعارهای معمول ،کمترین اطالعات کارشناسی برای
دستيابي به اين ضرورت را کسب و اعمال نمیکنند .یقیناً
آثار آن ،این میشود که ما در مسابقه تعالی فرهنگ جامعه به
نقدهای واقعی مواجه شویم و شعف و نشاطی که نشأت گرفته
از آثار تعلیم و تربیت در سیمای جامعه میبایست بدرخشد،
دچار نقصان گردد و سبک زندگیها در حول محوری متفاوت
با آداب و سرمایههای فرهنگ خودی نمود پیدا کند.

از موهبتها و استعدادها.
(سیری در نهج البالغه)
نقش ایمان در بهبود روابط اجتماعی
آن چیز که بیش از هر چیز حق را محترم،
عدالت را مقدس ،دلها را به یکدیگر مهربان
و اعتقاد متقابل را میان افراد برقرار
میسازد ،تقوا و عفاف را تا عمق وجدان
آدمی نفوذ میدهد ،به ارزشهای اخالقی
اعتبار میبخشد و همه افراد را مانند اعضای
یک پیکر به هم پیوند میدهد و متحد
میکند ،ایمان مذهبی است.
(از کتاب انسان و ایمان)
چگونه کشورت را بهترین کنی؟
اگر میخواهی در نزد ملل جهان ارزش پیدا
کنی که هم بلوک شرق روی تو حساب

کند و هم بلوک غرب ،سرنوشت تو را او
در اختیار نگیرد و برای تو تصمیم نگیرد،
امر به معروف و نهی از منکر داشته باش،
همبستگی همدردی داشته باش ،اخوت و
برادری اسالمی را زنده کن ،از بیخبری
پرهیز کن ،از ضعف پرهیز کن.
(حماسه حسینی)
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آموزش و پرورش مهمترین دستگاه تربیت و آموزش در نقشه راه توسعه كشور

ادامه از صفحه يك
مصطفي خزایی با بيان اينكه محتوای
الکترونیکی وارد مدارس شده است افزود:
بسیاری از سیستم های موجود از حالت دستی
خارج شده است و با اين روش ميتوان به آمار و
ارقام دقیق تري دسترسي داشت.
وی تصریح کرد :تمامی این پیشرفتها باعث
پیشبرد اهداف آموزش شده و افزايش کانالهای
ارتباطی دانش آموزان شده است اما مرجعیت
معلم کاهش یافته و نيز عوامل مؤثر بر تربیت
دانشآموزان متنوع تر شده است.
خزايي ادامه داد :به همان نسبت پیچیدگی کار
تربیت نیز نسبت به گذشته دشوارتر شده است
و همه اینها باعث شده تا سیستم آموزشی
شاهد تغییرات زیادی در حوزه آموزش و نیروی
انسانی باشد.
وی در پاسخ به
سوال خبرنگار
مبنی بر اینکه
معلمان
دید
امروز در سیستم
آموزشی چگونه
عنوان
است
کرد :با توجه
وضعیت
به
پیشرفت تکنولوژی انگیزه معلمان جابه جا شده
چرا که در گذشته انگیزه معلم قویتر بود و با
هدف و نیروی بیشتری برای باال بردن سطح
کیفی کالس تالش می کرد و كارها با خالقيت
بيشتري انجام ميگرفت.
خزایی یادآور شد :بنا به مشکالتی که جامعه
امروز با آن دست به گریبان است درصدی از
این انگیزهها در معلمان لطمه دیده است زيرا
با پیشرفت تکنولوژی کار معلم دشوارتر شده
و معلم باید با توانایی خود در هر برهه از زمان،
آموزش را به بهترین شکل به دانشآموزان
انتقال دهد.
بكارگيري شيوه لرزان در امر آموزش
پاسخ نخواهد داد
معاون اداره كل آموزش و پرورش استان همدان
توگو با سخن
در سال  61الي  63در گف 
شهروند با تأكيد بر لزوم بازنگري نظام آموزشي
كشور ،اظهار كرد :به منظور شناخت ضعفها

با پیشرفت تکنووژی کار
معلم دشوارتر شده و
معلم باید با توانایی خود
در هر برهه از زمان،
آموزش را به بهترین
شکل به دانشآموزان
انتقال دهد

و قدرتها بايد سه دهه از آموزش را از لحاظ
محتوايي و كاربردي مورد بررسي قرارداد.
محمد علي جعفري با انتقاد به شيوه آموزشي
كشور ،افزود :امور تربيتي شهيد باهنر را هيچ
يك از دورهها تاكنون نداشت ه زيرا آن زمان با
نيازسنجي جامعه ،به امر تعليم و تربيت اقدام
ميشد.
معاون اسبق اداره كل آموزش و پرورش استان
همدان با بيان اينكه وزارت آموزش و پرروش
توانايي دوره گذشته را ندارد ،بيان كرد :با
كاربردي نبودن بسياري از رشتهها در امروز،
جذب نيروها پس از گذراندن مدارج عالي امكان
پذير نيست و شاهد هدر رفت سرمايههاي
بسياري دركشور هستيم و با برگشت به شيوه
آموزشي نظام طاغوت در واقع هدف مشخصي
را دنبال نميكنيم.
جعفري با بيان اينكه امروز تغيير روش آموزش
به صورت  6سال دوره ابتدايي ،سه سال سيكل
اول و سه سال سيكل دوم ،همان شيوه دوران
طاغوت است ،افزود :متخصصين ما در سطح
آموزش و پرورش و دانشگاهها بايد داليل تغيير
روش آموزشي به اين شيوه را مورد بازبيني قرار
دهند.
وي با بيان اينكه بسترسازي الزم براي جذب
نيرو صورت نگرفته است ،تصريح كرد :طي سال
 64با اعزام گروهي از متخصصان به كشورهاي
چين و ژاپن روشهايي آموزشي آنها به كشور
انتقال داده شد و سپس با مطالعه و انجام
تغييرات الزم اين شيوه بكار گرفته شد.
وي با اهميت به در نظرگرفتن استداللهاي
الزم در اجراي امور آموزشي ،گفت :بكارگيري
شيوه لرزان در امر آموزش پاسخ نخواهد داد و
بايد شيوههاي صحيح آموزشي حوزهها و مكاتب
قديم را بكار گرفت و بايد عملكرد و محتواي
جديد آموزش با نياز صنعت و خدمات و نيز
در واقع نياز جامعه همخواني و مطابقت داشته
باشد.
جعفري با بيان اينكه تغييرات مختلف نظام
آموزشي بايد به صورت نرم و هدفمند باشد،
افزود :از آنجا كه فرزندان امروز برنامهريز هستند
بايد نظام آموزشي نيز به نيازهاي آنها پاسخ
داده و آنها را براي بازار كار و  ...آماده كند و
با برنامهريزي دقيق مي توان از فرار مغزها
جلوگيري كرد.
تهديد آموزش رسمي از سوي آموزش
غير رسمي در نظام آموزش و پرورش
رئيس دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد
مقصودي همدان با اشاره به سیر تحول نظام
آموزشی در کشور ،اظهار کرد :دستگاه تعلیم
و تربیت در ایران و به تبع در نظام آموزشی
به شیوههای مختلف از گذشته تا به امروز اداره
شده است.
عليرضا صوفي افزود :ورود هر كدام از شيوههاي
آموزشي جديد نافي شيوه قبل نبوده و حتي در

برخي زمينهها از تجربه آموزش سنتي استفاده
ميشود.
رئيس دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد
مقصودي همدان آسيبشناسي در نظام
تعليم و تربيت را
منوط به شناخت
همه شيوههاي
به
آموزشي
صورت زنجيروار
دانست و گفت:
آموزش و پرورش
امروز با دو نوع
آموزش رسمي
و غيررسمي اداره ميشود كه آموزش رسمي
به صورت سازمان يافته از مراحل ابتدايي تا
دبيرستان و نيز دانشگاه را شامل ميشود و
آموزش غير رسمي امروز در فضاي مجازي و
اينترنت خالصه ميشود.
وي با بيان اينكه امكان تهديد آموزش رسمي
از سوي آموزش غير رسمي وجود دارد ،گفت:
اگر امكان به روز شدن آموزش رسمي در
سطوح مختلف معلمان ،دانشجويان و رشتههاي
مختلف نباشد آموزش غيررسمي گوي سبقت
را از آن خواهد ربود.
صوفي افزود :اگر آموزش رسمي جدي گرفته
نشود به يك معضل آموزشي تبديل مي شود
كه بايد در اين نوع آموزش همه برنامهها ناظر بر
آموزش غير رسمي باشد.
در نظام تحول بنيادين بحث مجتمع
سازي بوده كه بسيار موفق عمل كرده
است
مدير مجتمع شهيد رسولي قهاوند نيز در
خصوص آموزش و پرورش ديروز و امروز
اظهار داشت :من با سابقه  17ساله در آموزش
و پرورش در حال حاضر مدير مجتمع شهيد
رسولي در قهاوند هستم و وقتي سيستم
آموزشي نظام تحول بنيادين را با نظام آموزش
قديم بررسي ميكنيم متوجه تفاوتهاي آن
ميشويم.
مسعود مباشري بيان داشت :از جمله محاسن
نظام تحول بنيادين ،بحث مجتمع سازي بود كه
بسيار موفق بوده و تاكنون توانسته پاسخگوي
بسياري از نيازهاي آموزش و پرورش باشد.
مدير مجتمع شهيد رسولي قهاوند ادامه داد:
عدالت آموزشي در بحث مجتمعها پياده شده،
البته نحوه اجرا ،همكاري و مديريت مدير
مجتمعها نيز مدنظر است كه با كمك امكانات
و ابزار و نيروي انساني كه در اختيار دارد بتواند
يك مجتمع آموزشي را با سيستم آموزشي
جديد پيش ببرد.
وي خاطر نشان كرد :از جمله معايبي كه در
سيستم نظام تحول بنيادين شاهد آن هستيم
بحث مسائل مالي است كه مدارس و مجتمعها
را با مشكل مواجه كرده است.

مباشري يادآور شد :پيشرفت تكنولوژي باعث
شده تا معلم بتواند خودش را با امكانات و
ابزارهاي آموزشي بهروز كند و همين دليل
باعث ميشود معلم از حالت رخوت و سستي
خارج شده و هميشه در تكاپو براي يادگيري
مسائل جديد باشند.
مدير مجتمع شهيد رسولي قهاوند گفت :معلم
بايد براي پاسخگويي مناسب به دانشآموزان
به دنبال توليد محتوا باشد تا بتواند از سيستم
هوشمند استفاده كرده و به اهداف آموزشي
سيستم نظام تحول بنيادين نزديك شود.
وي در پايان خاطرنشان كرد :محوریت آموزش
و پرورش بر دو رکن معلم و دانش آموز و تبیین
رابطه این دو بر اساس روابط تربیتی و آموزشی،
با رویکردهای مدیریتی و برنامهریزی هاي الزم
و دقيق براي آن ،فرهنگ جامعه و رشد و تعالی
آن را در بر میگیرد.
تحول نظام آموزشی ،يك طرح عجلهاي
بود
همچنين منیره محرمی در گفتوگو با سخن
شهروند با بیان اینکه  15سال سابقه کاری
داشته و اكنون مدير دبيرستان تيزهوشان
هستم افزود :نظام آموزشی قبل به لحاظ
سیستم اداری بهتر بود ،در حالی که اکنون
بستهتر شده است.
مدیر مدرسه تیزهوشان ناحیه دو با بیان اینکه
اکنون سیستم آموزشی درگیر بروکراسی
اداری شده است ،بیان داشت :آشنایی به
تکنولوژیهای روز خوب است اما این تحول
در نظام آموزشی نیازمند کارشناسی بیشتری
است.
وی بیان داشت :در پشتیبانی امکانات مدرسه،
مدتی آموزش و پرورش حمایت الزم را داشت،
اما این حمایت رها شد.
محرمی با بیان اینکه اکنون همکاران برای
گذراندن آموزش باید هزینه پرداخت کنند،
افزود :پرداخت هزینه آموزشی همکاران علت
دوری آنها از مباحث آموزشی است.

معلمان شهيد نقطه عطف
تاريخ ايران هستند

به گزارش سخنشهروند ،شهيد مجاهد
عاشقي است كه با خون خود وضو ساخته
و نماز عشق را در سرزمين خون و قيام
ميخواند و از حضيض خاكدان پست زمين
به اوج ملكوت به پرواز درميآيد .استاد
شهيد مطهري ميگويد « :شهيد شمع تاريخ
است،ميسوزد و روشنايي ميبخشد و با
سوزش خويش جهان را به خيزش وا مي
دارد».
در بررسي اوراق زرين انقالب ايران،معلمان
اين مشعلداران تعليم و تربيت چه در قبل
از انقالب و چه درظهور و بروز انقالب بلكه
در دوران دفاع مقدس حضوري تاريخي و
فراموش ناشدني داشتند و چه نقطه عطف
جالبي است زماني كه معلمي در يك دست
قلم و در دست ديگر سالح ميگيرد و به
دانشآموزان خود ميآموزد كه سبزينههاي
زندگي را گاه بايد با خون آبياري نمود و گاه
با قلم خود .امروز روشنايي چراغ تعليم و
تربيت را بايد مرهون رشادتهاي معلمان
شهيدي دانست كه خود چراغ راه بودند
و معلم هميشگي بشريت كه از دانشكده
مكتب حسيني فارغالتحصيل گشتند.
در اين راستا رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران
آموزش و پرورش استان همدان عنوان کرد :در عرصه
ایثار ،شهادت و از خود گذشتگی فرهنگیان استان
همدان در طول  8سال دفاع مقدس و همچنین در

دوران مبارزه
رژیم
با
منحوس پهلوی
همیشه در خط مقدم
قرار داشتند و با گذشتن
از جانشان از کیان و خاک
این کشور دفاع کردند و نام همدان را زنده کردند.
ايرج نامداري افزود :استان همدان اين افتخار را دارد
كه  213شهید فرهنگی تقدیم انقالب اسالمی ایران
کرده است كه از این تعداد شهید فرهنگی 211
شهید مربوط به دوران  8سال دفاع مقدس و  2شهید
نیز مربوط به دوران مبارزه با رژیم طاغوت است که
 12شهیده خانم و بقیه آقا هستند.
نامداری یادآور شد :در طول این  8سال فرهنگیان
غیور و شجاع استان همدان جانانه در جبهههای
جنگ حضور پیدا کردند و در برابر دشمن ایستادند
و با از خودگذشتگی و ایثار ،با وحدت ملت ایران
اجازه ندادند یك وجب از خاک کشور ایران به دست
بیگانگان بیفتد.
وی خاطر نشان کرد :از تعداد  213شهید فرهنگی
در استان همدان بیشترین شهدا مربوط به شهرستان
همدان بوده و بعد از آن شهرستانهای مالیر و نهاوند
و تویسرکان در رتبه های بعدی قرار دارند و همه
این از جانگذشتگیها باعث شد که همدان را به
دارالمؤمنین و دارالمجاهدین تبدیل کند و امروز
همدان به نام يك استان شهیدپرور در کشور شناخته
ميشود.
رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش

استان
همدان گفت:
فرهنگی
شهدای
آموزش و پرورش از افتخارات و
بركات اداره آموزش و پرورش استان هستند و
بر تكتك ما واجب است که نام آنان را زنده نگه
داشته و به نسلهای آینده معرفی کنیم.
لذا شهيدان معلم كه بار سنگيني را در هدايت نيروها
و در ميادين رزم برداشتند ،درخشش بيشتري داشته
و حق عظيمي بر آحاد اين مردم دارند كه ما در اين
مجال به اجمال تعدادي از آنان را معرفي ميكنيم:
سردارشهيد
محسن اميدي
تولد 1336 :نهاوند
شهادت65/6/20 :
جزيره مجنون
فعاليت در دوران
انقالب ،درآمدن در
كسوت معلمي در
سال  ،1357فعاليت
در نهادهاي انقالبي
چون كميته امداد ،جهادسازندگي و ،...استعفا از
آموزش و پرورش همزمان با تشكيل سپاه و
پايهريزي سپاه نهاوند همراه با تعدادي از دوستانش،
اولين فرمانده گردان  156حر تيپ انصارالحسين(ع)،

وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی از
پارامترهای این نظام آموزشی بازخورد الزم را
ندارد ،تصریح کرد :تحول نظام آموزشی ،تحول
واقعی نبود و این طرح با عجله انجام شد.
مدیر مدرسه تیزهوشان ناحیه دو با بیان اینکه
این طرح باید در ابتدا در دامنه آماری کوچک
اجرا میشد ،گفت :این طرح بدون آزمایش در
ابتدا به کل نظام آموزشی بسط داده شد که
همین موجب بروز برخی مشکالت شد.
در پايان بايد گفت بستر آموزش و پرورش
و تحول در این جایگاه الزمهاش اجرای
طرحهای نابهنگام دوره های تحصیلی نیست،
آنچه اساس تحول در آموزش و پرورش است
اهمیت به جایگاه معلمی و پررنگ نمودن
نقش آن در حیطه یادگیری و اهمیت به نوع و
کیفیت آموزش است ،در چنین صورتی است
که کوچکترین طرحها و برنامههای آموزشی با
حمایت معلم و دانش آموز ثمرات بزرگی را ایجاد
خواهد کرد ،و در چنین موقعیتی روز شکوفائی
مدرسه نه در یک روز خاص مهر ماه بلکه در
تمام طول سال تحصیلی معنا و مفهوم عملی
و ارزشی پیدا خواهد نمود و اگر میخواهیم
در مقام عمل ،نه در حد شعار و موضوعات
نظری به فرهنگ و ارزش های تربیتی و
آموزشی فردای جامعه بها و ارزش قائل شویم
و نسلی را تربیت کنیم که برای جامعه خود و
فردای خویش بیشتر از امروز ارزش قائل شوند
میبایست مدارس را دریابیم و معلمان امروز را
با طرحها و برنامههای سازنده در کالس ببینیم.

آنچه اساس تحول در
آموزش و پرورش است
اهمیت به جایگاه معلمی
و پررنگ نمودن نقش
آن در حیطه یادگیری و
اهمیت به نوع و کیفیت
آموزش است

جانشين ستاد تيپ انصارالحسين ،فرمانده گردان
 154تيپ انصارالحسين ،شركت در عملياتهاي
قراويز،مطلعالفجر ،والفجر 2و  ،5عاشورا و ...
خاطرهاي از شهيد:
گردان حضرت علياكبر (ع) -154-با فرمانده جديد
آماده عمليات ميشد .ميكروفن را در دست گرفت
نگاه آرام و مهربانش را سخاوتمندانه در بين همه
تقسيم كرد و به دور دست خيره شد و گفت « :امروز
عاشوراست ،ما بايد چون ياران حسين وارد جهاد شويم
و از همه چيزمان بگذريم ،بايد فرهنگ كربال و عاشورا
را درك كرده باشيم تا كرباليي شويم ما به سوي كربال
ميرويم .او در همان عمليات كرباليي شد».
سردار شهيد
عليرضا حاجبابايي
تولد1335 :
مريانج همدان
شهادت 21 :ماه رمضان
1361

آیا مردمان روزگار ما قدردان معلم هستند؟

حضرت حق به انسان آموخت که عشق بورزد و چراغ دل خویش را به این نور
منور دارد و آنچه میجوید ،در این نور بجوید و «غایت القصوای» خویشتن را با
این نور منور دارد و جز آن نخواهد و جز به آن نیندیشد.
پس در پیمودن این راه دراز او را اسوههایی پیش چشم آورد تا واجد کماالتی
باشند که عینیت آن کماالت ،انسان دردمند درمانده را هادیانی باشند تا راه به
درستی شناخته گردد و به نور هدایت این هادیان گمراهی و تباهی دلها و
جانها را به ظلمات خویشتن نیاالید .خلعت شریف معلمی که خاص حضرت
حق بود ،به انبیا و سپس به اولیای حق تفویض گشت و آنان در تالشی مستمر
که هیچگاه به قطع نرسید ،آنچه را خواسته حضرت حق بود ،به انسان آموختند
و در پاسداشتی هماره چشم و دل او را به نور حق روشن کردند و هزاران پنجره
از روشنایی حق به جانهای مشتاق گشودند و به انسان آموختند که چگونه
خویشتن خویش را از تاریکی و جهالت رهایی داده ،به نور حق آشنایی دهد و
چگونه ببیند و برچیند و به تجربت آورد و چگونه دیدهها و تجربهها را چراغ راه
دیگران کند و چگونه قدم بردارد و سخن بگوید که هم از دنیا با همه زیباییهایش
بهره گیرد و هم از عقبی با همه دلرباییهایش محروم نماند.
پس خلعت معلمی انبیا و اولیا بر تن پرچمدارانی والیتمدار پوشانیده شد تا
با تفکر و تدقیق آنچه را که در تعالیم آنان می یافتند ،با زبانی دیگر به تکرار
بایستند و از جان و عمر خویش مایه بگذارند و خود بسوزند تا دیگران را بیامورند
و با تکاپوی عاشقانه حجابهای جهل را ازمیان بردارند و به انتشار دانایی ،عاطفه
و لبخند کمر ببندند و این شأن و جایگاهی است که معلمان دارند ،امانتدار
حضرت حق و جانشین انبیا و اولیا در گسترش روشناییها و از میان برداشتن
تاریکی ها.
اگر چه در طول تاریخ بشر ،همه و در همه جا قدردان زحمات معلمان بوده
و ساختار شخصیت خویش را مدیون معلمان دانستهاند ،در دهههای اخیر به
جهت گسترش امکانات مادی و حاکمیت ارزشهای مادی بر دل ها ،به نظر
میرسد که معلمان جایگاه معنوی خویش را از دست دادهاند و دیگر از آن
شأن و شوکت پیشین برخوردار نیستند ،زیرا به هر سو که مینگرند  ،چشم ها
را در برابر داراییها و امکانات مالی و شغلی دیگران خیره میبینند و سرها را در
برابر صاحب نعمتان دنیادار خم می یابند و چون خود را از خانهها و خودروهای
آنچنانی و امکانات دنیایی آنچنانیتر بیبهره میبینند ،با تصور این كه عقلهای
مردمان به چشمان آنان است ،در چشمها و دلهای مردمان شأن و شوکتی را
که توقع میدارند ،نمیبینند.
اما آیا به واقع چنین است؟ آیا مردمان روزگار ما قدردان معلم نیستند؟ آیا اینان
که به مال و جاهی رسیدهاند ،فراموش کردهاند که هرچه دارند از معلم دارند؟ آیا
معلمان باید پشیمان باشند که خلعت معلمی بر تن کردهاند؟
نه این چنین نیست و اگرچه ظاهر جامعه تصاویر ناخوشایند از کاهش شأن معلم
عرضه میدارند ،باطن جامعه و آنچه حقیقت فرهنگ جامعه است ،خالف آن را
نشان می دهد.
در سالهاي پيش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در یک نظرسنجی عمومی به
بررسی میزان اعتماد عمومی به تیپ های اجتماعی مختلف پرداخت .در این نظر
سنجی که در کشور انجام شد ،پرسشهایی مبنی بر اعتماد به جایگاه چندین
تیپ مهم و تأثیرگذار اجتماعی مطرح شده بود .تیپ هایی همچون :روحانی،
پزشک ،قاضی ،پلیس ،مددکار ،بازاری ،کارمند ،کارگر ،معلم و ....
در این نظرسنجی از پرسششوندگان با سؤالهایی بسیار دقیق و کارشناسی شده
پرسیده بودند که به کدام یک از این تیپ ها بیشتر اعتماد میکنيد؟ با کدام یک
از این تیپها راحتتر هستيد؟ و ...
نتیجه شگفت انگیز بود در این نظرسنجی  82درصد اعتماد مردم به معلمان بود.
اما واقعیت همین بود .این نظرسنجی که از قید ظواهر فراتر رفته بود و مکنونات
درونی پرسش شوندگان را منعکس میکرد ،نشان داد که جامعه علیرغم همه
کژتابیهای ظاهری ،همچنان قدردان معلم است و معلم در چشم و دل بیشتر
افراد این جامعه شأن و شوکت و جایگاه دارد.
همه ما دوست داریم که معلم زندگی آبرومندی متناسب با همین شأن و
جایگاه داشته باشد و نیازهای مادی هیچگاه این شوکت را تهدید نکند .اما الزمه
برآورده شدن این آرزو جدا از اقدامات مسئوالن نظام و چارهگریهای مدبرانه
آنان در کاستن از رنجهای معلمان ،در گرو آن است که معلمان هم با شناخت
درست و عمیق از شأن خویش ،خدای ناکرده به رفتارهایی روی نیاورندکه این
شأن و شوکت را در معرض تهدید قرار دهد .اگرچه جامعه نیز باید بیاموزد که
قضاوتهای کلی را رها کند و خطای یک تن را به حساب همه نگذارد .آیا به واقع
حیف نیست که این جایگاه از دست برود؟
ميرهاشم ميري ،دبير بازنشسته آموزش و پرورش

ضدانقالب در پاوه ،سنندج و مهاباد ،انجام رسالت
معلمي در روستاي منورتپه اطراف اسدآباد و در كنار
فعاليت شبانهروزي در روستا جهت ساخت حمام و
لولهكشي آب بهداشتي ،احداث راه و  ،...عضويت در
سپاه همزمان با شروع جنگ و اعزام به نواز مرزي قصر
شيرين ،فرماندهي عمليات سپاه همدان
خاطرهاي از شهيد:
آتش دشمن امان نميداد.يكي از برادران ارتش دوان
دوان پيش بهمني آمد و گفت :برادر زود باش بيا! گلوله
خمپاره  120توي حلق خمپاره گير كرده است .شهيد
بهمني آستينش را باال زد ،آرام و باحوصله بسمالهي
زير لب زمزمه كرد و با احتياط گلوله را بيرون كشيد.
سروان كشاورز جلو آمد ،پيشانياش را بوشيد و گفت:
« درست است معلم بودي ولي از ما ارتشيها فنون و
اطالعات نظامي را بيشتر بلدي.
سردار شهيد
حسن ترك
تولد 1341/7/12 :تهران
شهادت 1364/12/2 :فاو

استخدام در آموزش
و پرورش  ،1356عضور
فعال در انقالب اسالمي،شركت در پيكار با ضدانقالبها
در غائله كردستان ،عضويت در سپاه در آغازين روزهاي
جنگ ،فرماندهي محور عملياتي قراويز در سال 60
همزمان با عمليات شهيدان رجايي و باهنر،فرماندهي
محور كوشك در عمليات رمضان 1361

استاد علوم قرآني،
عضويت در سپاه ،فرمانده
طرح و عملیات لشگر 32
و
انصارالحسین(ع)
محورهای
فرمانده
عملیاتی غرب کشور

فرازي از وصيتنامه:
« هدايت نه چيزي است كه بتوان در مردم دميد ،كه
هدايت موهبتي است خدايي و آنان كه در راه خدا
بكوشند خدايشان هدايت ميكند .مبادا در دخمه كور
اين داالن در خواب غفلت فرو رويد كه نابودي بر شما
لبخند خواهد زد»

فرازي از دلنوشتههاي شهيد:
بارالها! دلم سخت به حال کسانی میسوزد که تو را
نشناختند و به خطا رفتند .این ندای پشیمانی را به
آنها برسان و کاری کن که هر چه میخواهند از تو
طلب کنند و تو خود سرپرستیشان را بپذیر و مراقب
رفتارشان باش!

سردار شهيد
تقي بهمني
تولد 1335 :همدان
شهادت60/2/10 :
شركت در مبارزات
عليه طاغوت ،مبارزه با

برگي از دفتر خاطرات
بهترينهديه

اگر از هر معلم و استادي بپرسي كه بهترين
هدي ه براي قدرداني از زحمات يك معلم چيست؟
ميگويد :اخالق و رفتار خوب دانشآموز ،احترام
به معلم و درسخوان بودن دانشآموز و كسب
موفقيتهاي بسيار بهترين هديه ميتواند باشد
اما گاهي در پشت بعضي از اين هدايا خاطرهاي
خوابيده كه در گوشه ذهن و قلب معلم حك
شده است كه معلم حس خوب آن كادو را هرگز
فراموش نميكند و هميشه از آن ياد ميكند.
پريوش كريمي در خصوص اینکه بهترین
هدیهای که در طول  28سال خدمتش
گرفته ،چه بوده است؟ گفت :یک دانشآموز با
ناهنجاری اخالقی ،اما فوقالعاده باهوش داشتم
که متأسفانه هوش خود را در مسیر نادرست
استفاده میکرد.
وي ادامه داد :روال کار این است که باید این
گونه دانشآموزان را به اداره معرفی کنیم تا در
مورد آنها تصمیمگیری شود ولی من و البته
مشاور مدرسه این کار را انجام نداديم
اين مدير بازنشسته با بیان اینکه از راههای
مختلف سعی کردیم با این دانشآموز ارتباط
برقرار کنیم و نکات آموزشی و اخالقی را از
طریق دوستی به او یاد دهیم ،گفت :با وجودی
که کار بسیار سخت بود اما با صبر و حوصله،
رفته رفته اعتماد او را جلب کردیم و با تشويق و
ترغيب شدن به درس ،وي دوره پیشدانشگاهی
را با معدل  19/5به پایان رساند.
كريمي گفت :یادم هست وقتی برای خداحافظی
آمده بود ،فقط گریه میکرد ،هرچه سعی کردم
آرامش کنم نمیشد ،در این بین دستش را به
سویم دراز کرد ،کادوی کوچکی در دست داشت،
آن را به من داد و زود خداحافظی کرد و رفت
وقتي کادو را باز کردم ،یک جوراب مشکی ساده
بود ،میدانستم که وضع مالی این دختر خوب
نیست اما باز هم به یاد من بوده و با بضاعت
اندكش براي من كادو خریده است.
وی با بیان اینکه این جوراب بهترین هدیه دوران
خدمتم بود ،اظهار کرد :حس خوب این کادوی
کوچک را هیچگاه فراموش نمیکنم.
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آقاي مدير شهر من...
سید صادق حجازی فرزند سید
باقر در سال 1300شمسی
در دیار تاریخ و تمدن ایران
در خانوادهای اهل علم و تقوا
چشم به جهان گشود و پس از
گذراندن دوران تحصيل در سن
20سالگی مدرک فوق دیپلم
خود را گرفت و به استخدام
آموزش پرورش درآمد و از سال
 1322به عنوان معلم ریاضی و پس از آن معاونت مدرسه
علمی همدان را برعهده گرفت.
وی پس از عزیمت حاج شیخ شمس علی حائری زنجانی
به تهران ،در سال 1332رسما به عنوان مدیردبستان علمی
انتخاب و مشغول کار شد.
این معلم که حال به جایگاه مدیری نائل آمده همان اندازه
که در امر تعلیم كوشا بود ،در کار تربیت نیز سختگیر و در
زمینه تربیت به همان اندازه که دقت را پیشه کرده بود در
موضوع تعلیم نیز دقت بسیاری داشت.
سید صادق با این که خود را وقف تعلیم و تربیت کودکان
و جوانان اين ديارکرده بود اما هیچگاه از مسایل سیاسی
اجتماعی جامعه پيرامون خود غافل نبود و پیوسته چه درآموزشگاه و چه در جامعه با نظام طاغوت مبارزهای جهت دار
و کتبی داشت تا این که طولی نکشید رژیم ستمشاهي پهلوي
او را به ایرانشهر تبعید کرد تا شاید بتواند مانع فعالیتها و
مبارزاتش شود اما وي هرگز از مبارزه دست نكشيد.
آموزشگاهی که در ابتدا حاج سید صادق حجازی درآن
مشغول بکار بود در انتهای محله «راسته پیغمبر» همدان با
مالکیت جامعه تعلیمات اسالمی بود تا این که در سال 1351
به کوچه «ذوالریاستین» منتقل شد و در نهایت پس از چند
سال فعالیت آموزشی به محل فعلی واقع در«چهار راه ابن
سینا» انتقال پیدا کرد .
حال حاج سید صادق دانشآموزانی در مدرسه خود دارد که
از حضور پدر و پدربزرگانشان در مدرسه علمی یاد میکنند
چرا که این بزرگ مرد افتخار  74سال خدمت در سازمان
آموزش و پرورش را دارد و هم چنان به کار خود در مدرسه
غیرانتفایی علمی همدان ادامه میدهد.
با بهرهمندي از هدايتها و رهنمودهاي اين بزرگ معلم استان
و به پشتوانه سابقه  70سال فعاليت آموزشي و فرهنگي-
اسالمي هم اكنون آن دبستان علمي تبديل به شش مجتمع
آموزشي و فرهنگي در دو گروه مدارس دخترانه و پسرانه در
تمامي مقاطع و پايههاي تحصيلي در فضاي آموزشي قريب
به ده هزار متر مشغول به ارائه خدمات آموزشي ،فرهنگي و

اسالمي براي قريب  1500دانشآموز ميباشد.
داشتن چنين سابقه درخشاني از اين آقاي مدير سبب شد
كه از وي بپرسم اگر معلم نمیشدید دوست داشتید چه
کاره بشوید؟ وي جواب داد :هرگز به غیر ازمعلمی فکر نکردم
معلمی را از دوران ابتدایی دوست داشتم و در کنار تحصیلم با
بچههای ضعیف تمرین درس میکردم و در اين سالها هرگز
به معلمی به عنوان شغل و حرفه نگاه نكرده بلكه آن را يك
رسالت ميدانستم.
حاج سید صادق حجازی برایمان از تعابیر فرهنگ قبل و بعد
انقالب گفت و آن تعابیر خود را اینگونه بیان کرد :فرهنگ در
زمان گذشته در دست اجنبی بود ،دشمن بر امورات فرهنگی
مسلط بود و هدفي جز فاسد نمودن جوانان نداشت ولی پس
از انقالب شاهد فرهنگ دینی اسالمی هستیم و خوشبختانه
مسئولین فعالیتهای خود را در راستای هدایت به مسير
الهی و کمک در قدم برداشتن در این مسیر انجام می دهند.
وي در سخنانش به موضوع دانشآموزان اشاره و ادامه داد:
اگر فکر دانش آموزان بارور و قوی شود خیلی از مشکالت
آنان حل میشود البته مشروط بر اینکه یادگیری کلیشهای
نباشد.
وی از زمان انقالب و هشت سال دفاع مقدس گفت و افزود:
شهادت را اوج افتخار خود ،و خود را فرزند مکتب عاشورا
ميدانم و بارها و بارها تهدیداتی از ناحیه منافقین دریافت
کردم ولی بدون اعتنا به تهدیدات به فعالیت خود ادامه داده
و در مقابل آنها ایستادم.
گذر زمان عشق ،شور و عالقه او را براي تعليم و آموزش دادن
كم نكرده و امروز نیز علیرغم سن  94سالگیاش همچون
شمع میسوزد و معتقد است معلمي پير و جوان ندارد.
و رهبر عزيزمان در خصوص اين پير دانا چه زيبا فرمودند:
«نكوداشت از شخصيت فرهنگي ،مؤمن و مبارز و
سختكوشي چون جناب آقاي سيد صادق حجازي
بسيار بجا و شايسته است  .اينجانب ايشان را از دهها
سال پيش همواره به اين ويژگيهاي ممتاز شناخته
و قدردان وجود با بركت ايشان بودهام و مي باشم.
خداوند اين مرد مومن با اخالص را محفوظ دارد و
جوانان آموزش و پرورش را توفيق ثبات قدم و اخالص
عنايت فرمايد( ».سيد علي خامنهاي )87/8/18
بخاطر کهولت سن بیش از این مزاحمش نشدم و وي در
پايان صحبتش خاطرنشان كرد :از مسئولین خواهشمندم
تا جایی که ممکن است به امر تحصیل ،درس و سواد
دانشآموزان و نسل جوان اهتمام بورزند و نسل جوان ما را
نسلی باسواد و بافرهنگ ،فهیم و متدین بار بياورند البته به
حمد خدا چنین بوده ولی باید بهتر باشد ،دشمن بیسوادی
ما را میخواهد ،دشمن بیدینی و بیایمانی بچههای ما را
میخواهد  ،باید همه به فکر باشیم و کمک کنیم و جلوي
تهاجمات دشمن را بگيريم.
آری او را معلمی و مديري خستگی ناپذیر يافتم که در طول
اين سالها هیچگاه خستگی را به خود راه نداده است و
همیشه تكيه كالمش اين بوده كه کار برای خدا خستگی
ندارد و ایشان شخصیتی به معنای حقیقی فرهنگی است که
اگر نگویم در کشورمان بینظیر است قطعا و بدون هیچگونه
مبالغهاي کم نظیر است.
علی فردوسی پور
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تحولي بزرگ در اوضاع معيشتي و رفاهي معلمان الزم است
به گزارش سخنشهروند ،آمار بيش از يك ميليوني
معلمان و فرهنگيان شاغل و  ٧٥٠هزار نفري
بازنشسته كافي است تا مسايل و مشكالت اين
قشر ،وحشت به دل مسئوالن و دستاندركاران
بيندازد ،آماري كه يكسوم كارمندان دولت را
شامل ميشود .اما اهميت و جايگاه آموزش و
پرورش و نقش حياتي اين نهاد با محوريت معلم
باعث شده تا همه از مقامات ارشد تا افراد عادي به
اين ضرورت تاكيد كنند.
متأسفانه به رغم تأكيدات لفظي و تمجيدات
شعاري ،سالها است كه تحولي در اوضاع معيشتي
و رفاهي معلمان ايجاد نشده است ،صرفنظر از
حقوق و مزايا ،اين صنف از امكانات و تسهيالت
رفاهي مناسبي هم برخوردار نيستند در حالي كه
ظرفيتهاي بالقوه فراواني در مجموعه آموزش و
پرورش وجود دارد كه با مديريت صحيح ميتواند
بخش زيادي از نيازهاي معلمان را پاسخ دهد.
لذا در مورد امكانات رفاهي ،تسهيالت ،بيمه و ..
نظر چند معلم را جويا شديم:
توگو با سخن شهروند مباحث رفاهی
ط.ن در گف 
معلمان را نسبت به سایر کارمندان دولت در سطح
بسیار پایینی دانست و اظهار کرد :با توجه به اینکه
فرهنگیان از سطح حقوقی تقریبأ یکسانی نسبت به
بعضي از کارمندان برخوردار هستند ولی فرهنگیان
به جز حقوق ماهانه ،کمترین تسهیالت را دريافت
ميكنند يا اصال دريافت نميكنند.
وی با بیان اینکه فرهنگیان از نظر معیشتی
بسیار در مضیغه هستند عنوان کرد :در اين ميان
فرهنگیان مقطع ابتدایي نسبت به دیگر فرهنگیان
در مضیغه بيشتري هستند چرا که شاید آموزگاران
مقاطع باالتر با گذاشتن کالسهای خصوصی
مقداری از نیازهای مادی خود را برطرف کنند ولی
در مقطع ابتدایی کالسهای جبرانی و تقویتی در
بین مردم جایگاهی ندارد.
این آموزگار به حفظ شأنیت اجتماعی فرهنگیان
تأکید کرد و ادامه داد :یکی از تمهیدات رفاهی
برای فرهنگیان بیمه تکمیلی فرهنگیان است که
به دلیل عدم پرداخت تعهدات از طرف دولت اکثر
پزشکان و داروخانهها از ارائه خدمات به فرهنگیان
خودداری میکنند ،حتی بعضی از مطبها با بیان
اینکه از پذیرفتن بیمه طالیی فرهنگیان معذوریم
باعث شرمندگی آموزگاران محترم میشود.
وی درمانگاه فرهنگیان را یکی دیگر از مباحث
رفاهی برای فرهنگیان برشمرد و گفت :درمانگاه
ویژه فرهنگیان در شهر همدان دارای پزشکان
متخصص نیست که این خود در خور سوال است.
اين معلم عنوان کرد :دفترچه بیمه فرهنگیان نیز
به تنهایی نسبت به دفاتر بیم ه دیگر ادارت مانند
شركتها و بانکها و  ...تخفیف خاصی ندارند.
وی برپایی فروشگاهی به نام فروشگاه فرهنگیان را
از دیگر تمهیدات رفاهی برای فرهنگیان در سالهاي
پيش دانست و گفت :در فروشگاه فرهنگیان تنوع
اجناس بسيار پايين بوده و همچنين اجناس
گرانتر از سایر فروشگاهها بدون تخفيفي عرضه

سالهاست تحولي در
اوضاع معيشتي و رفاهي
معلمان ايجاد نشده است،
صرفنظر از حقوق و مزايا،
اين صنف از امكانات و
تسهيالت رفاهي مناسبي
هم برخوردار نيستند

میشود به خصوص اگر فروش اجناس به صورت
قسطی باشد.
این فرد فرهنگی از دیگر مباحث رفاهی در نظر
گرفته شده برای فرهنگیان را صندوق سرمایه یا
صندوق ذخیریه فرهنگیان دانست که این مورد
هم همانند موارد فوق دارای نقصهای بسیار
دیگری است.
وی با بیان اینکه تا قبل از بازنشستگی خیری از این
صندوق دیده نمیشود ادامه داد :تنها فروش خودرو
به صورت اقساطی با وام باالی  20درصد بهره که
قیمت آن خیلی باالتر از قیمت خودروها در بازار
است از جمله خدمات این صندوق به شمار میرود.
اين معلم تأکید کرد :فروش خودروهای صندوق

مراکز با خدمات مراکز عمومی شهر یکسان و گاهی
با کیفیت پایینتر است تصریح کرد :مکانهای با
کیفیت خانه معلم در شهرها اغلب برای مسئوالن
ارشد و مکانهايي با کیفیت پایینتر برای دیگر
اقشار فرهنگیان با صفهای طوالنی است.
ك.ا معلم ديگري كه دل پري از عدم خدمات
دهي درست و مناسب نظام آموزش و پرورش
داشت گفت :فروشگاه فرهنگيان زماني براي رفاه
حال فرهنگيان راهاندازي شد اما وقتي براي خريد
جهيزيه دخترم به آنجا مراجعه كردم ديدم كه در
صورت خرید اقساطی لوازم و وسایل مورد نیازم
بايد مبالغ باالتري از بازار عالوه برسودهای بسیار
باال بپردازم و اين باعث انصراف من ،از خريد از

سرمایه فرهنگیان به تعداد بسیار محدود و کم
بوده به طوری که کارکنان ادارات به محض اطالع
خود ثبت نام میکنند و ديگر نوبت به معلمان
خصوصا بازنشستگان كه رفت و آمد كمتري به
اداره دارند نميرسد.
در ادامه ز.ع در گفتوگو با سخن شهروند از
مشکالت بیمه تکمیلی فرهنگیان سخن گفت و
اظهار کرد :یکی از ضعیفترین بیمههای تکمیلی
متعلق به فرهنگیان است که همیشه با رسانهای
شدن و منعکس شدن در جراید و اخبار به گونهای
مطرح میشود که چه خدمات ویژهای ارائه میدهد
که خبری از هیچ یک از آن خدمات نیست.
وی نداشتن خدمات دندانپزشکی ،کم بودن
خدمات چشم پزشکی ،عدم وجود عمل سزارین و
فرانشیز باالی  20درصد را از جمله مشکالت بیمه
تکمیلی فرهنگیان برشمرد.
این فرد فرهنگی با بیان اینکه بازپرداخت صندوق
ذخیره فرهنگیان بعد از اتمام دوره قرار داده شده
است گفت :بعد از اتمام دوره سه برابر موجودی
برای فرد عضو شده در نظر گرفته شده است که
این رقم در صندوقهای سرمایه دیگر از جمله بیمه
عمر معلم  6برابر است.
وی تأکید کرد :فرهنگیان عضو صندوق ذخیره
فرهنگیان هیچ خدمات ویژهای را از این صندوق
دریافت نمیکنند و تنها اسم آنها در عضویت
موجود است.
اين معلم ادامه داد :یکی از مواردی که به عنوان
خدمات این صندوق به شمار میرود قرعه کشی
هر  5ماه يكبارخودروهایی با سودهای  15الی 26
درصد به یک یا دو نفر است.
وی با بیان اینکه یکی از خدمات ظاهری برای رفاه
فرهنگیان خانه معلم است ،گفت :خانه معلم موجود
در شهرها به علت کثرت معلمان و کمبود فضای
کافی نمیتواند خدمات رفاهی مورد نیاز فرهنگیان
را ارائه دهند.
این فرهنگي با بیان اینکه خدمات موجود در این

اين مكان شد.
اين معلم با اشاره به اينكه شرایطی که فروشگاه
فرهنگیان برای خرید از اجناس خود قرار داده
است میتوان از نمایندگیهای سطح شهر وسایل و
لوازم مورد نیاز را خریداری کرد گفت :در رابطه با
سودهی فروشگاه فرهنگیان برای اعضا این فروشگاه
هیچ برنامه مشخصی در نظر گرفته نشده است.
وي همچنين به خدمات دهي درمانگاه فرهنگيان
اشاره كرد و گفت :وقتي معلمي به بازنشستگي
ميرسد انواع مريضيها و دردها به سراغش ميآيد
كه نياز به دكتر متخصص دارد اما در اين درمانگاه
متخصصهاي مورد نظر وجود ندارد.
اين معلم نيز با اشاره به امكانات سفر براي معلمان
خاطرنشان كرد :وقتي به استان يا شهر ديگري
سفر ميكنيم ،از يك طرف خانه معلم جوابگوي
نياز معلمان نبوده و مجبور هستيم در مدارس
اسكان بگيريم كه بسته به شانس فرد چه مدرسهاي
نصيبش شود كه البته هميشه مورد اعتراض خانواده
است زيرا سطح بهداشت پايين است.
با توجه به سخنان اين معلمان عزيرو دغدغههاي
آنها به سراغ رئیس اداره کل تعاون آموزش و
پرورش استان همدان رفتيم.
توگو با سخن شهروند اظهار
علی علیان در گف 
داشت :در استان همدان  6مرکز آموزشی-رفاهی
خانه معلم به فرهنگیان خدماترسانی میکند
و اسکان در سوئیتها و هتلهای خانه معلم،
رستوران ،تاالر پذیرايی و  ...از جمله خدمات این
مرکز است.
وی عنوان کرد :قیمتهای اغذیه خانههای معلم
بین  10تا  15درصد کمتر از اتحادیه پایینتر است
و سعی شده از مواد غذایی کیفیت باال استفاده
میشود.
رئیس اداره کل تعاون آموزش و پرورش استان
همدان بیمه طالیی را از دیگر امکانات رفاهی
فرهنگیان دانست و تصریح کرد :تاکنون فرهنگيان
زيادي تحت پوشش این بیمه بوده و از خدمات آن

استفاده کردهاند
و هزینه بستری،
پرداخت بخشی
از هزینههای دارو،
پرداخت بخشی از
ویزیت پزشکان و
 ...از خدمات بیمه
طالیی فرهنگیان
است.
وي با بیان اینکه بحث دندانپزشکی از خدمات
بیمه فرهنگیان نیست گفت :مراکز خدمات درمانی
با توجه به مفاد قراردادهای خود عمل کرده و
خدمات دادهاند.
عليان بیمه حوادث را از دیگر خدمات به فرهنگیان
دانست و گفت :این بیمه تا سقف یک میلیون
یشود و نيز بیمه عمر تا سقف
تومان پرداخت م 
 3میلیون تومان و بیمه مکمل تا سقف  10و 15
میلیون تومان از دیگر خدمات به فرهنگیان است.
علیان عنوان کرد :لیزینگ خودرو یکی از
فعالیتهای این صندوق است که با اقساط 3
ساله و سود  15درصد در اختیار همکاران گذاشته
میشود.
رئیس اداره کل تعاون آموزش و پرورش استان
همدان یکی دیگر از خدمات را وام صندوق و وام
ضروری دانست و گفت :مبلغی از حقوق اعضاي
این صندوق به صورت پاره سهام کسر شده و در
صورت نیاز تا سه برابر موجودی وام قرض الحسنه
با کارمزد یک درصد پرداخت میشود و نيز وام
بانک ملی با سود  12درصد را از دیگر وامهای
پرداختی به فرهنگیان در زمينه خدمات رفاهی در
سال  93به فرهنگیان بوده است.
وی به وجود سه درمانگاه فرهنگیان در استان اشاره
کرد و گفت :این مراکز دارای پزشک متخصص مغز
و اعصاب ،اعصاب و روان ،کلیه ،جراحی عمومی،
اطفال و کودکان ،پوست و مو ،دندانپزشکی ،داخلی
و  ...هستند.
عليان با بیان خدمات ارائه شده عنوان کرد :این
خدمات از طریق سایت اداره آموزش پرورش و
ابالغیههایی که به مدارس داده میشود اطالع
رسانی شده ولی معموال به اطالع همکاران فرهنگی
نمیرسد.
وي افزود :فروشگاه فرهنگیان زیر نظر اتحادیه
مصرف و اداره کل تعاون فعالیت دارد و در
حوزه فعالیتهای اداره آموزش و پرورش نیست
و براساس شکایتهایی که از فروشگاه فرهنگیان
شده است توانستهایم این شکایتها را به اداره
تعاون رسانده و طبق تمهیدات الزم در سال جدید
شاهد رضایتمندی فرهنگیان از این فروشگاهها
خواهیم بود.
با اين توصيفات تأمين رفاه در خور شأن معلمان
بايد مورد توجه مسئوالن ارشد كشوري و استاني
قرار بگيرد تا در آيندهاي نزديك شاهد رضايتمندي
اين قشر دلسوز باشيم و شايد قدردان سالها زحمت
و از خودگذشتن آنها.

به دلیل عدم پرداخت
تعهدات از طرف دولت اکثر
پزشکان و داروخانهها از
ارائه خدمات به فرهنگیان
خودداری میکنند ،حتی
بعضی از مطبها بیمه
طالیی فرهنگیان را
نميپذيرند

شغل دوم معلمان ،در راستای شغل اول آنان باشد

مهم شمردن معلم به عنوان كارگزار اصلي جريان
ياددهي -يادگيري اگر چه در جوامع معاصر همراه
با تأمين مقدمات حفظ شأن و منزلت اقتصادي،
فرهنگي و اجتماعي آنها صورت گرفته ،اما در عمل
با كمبودهايي در حيطه اجرايي مواجه گرديده
است .چنين كمبودهايي منجر به تالش معلمان در
جهت جبران و ترميم نيازهاي معيشتي با انتخاب
شغل دوم شده است و اين پديده بازتابي از ناتواني
نظام آموزش و پرورش در تأمين درآمد مكفي براي
كاركنانش است و زماني را كه بايد صرف تحقيق
و پژوهش ،تفريح و استراحت و  ..كند بايد به كار
ديگري بپردازد تا امورات خود را بگذراند و اين به
عنوان چالشي براي نظام آموزش و پرورش تلقي
ميگردد.
زندگي به سه قسمت كار ،تفریح و استراحت تقسیم
شده است .قرار نیست ایده آلیست باشیم ولی اگر
تفریح را نیز فاكتور بگیریم از استراحت نمی توانیم
بگذریم .شغل دوم فرصت استراحت كافی را از فرد
ميگيرد ،او را از لحاظ سالمت جسمانی و روانی
تحلیل میبرد و بهرهوری او را در اجرای وظیفه
اصلیاش در شغل اول تحت تاثیر قرار می دهد .این
عدم كارایی به هر میزان كه باشد بسته به اهمیت
شغل فرد در الیههای زیرین خود تكثیر می شود
و به جلو میرود حال تصور كنيد كه اين شغل
معلمي باشد كه وظيفه تعليم و تربيت آيندهسازان
را برعهده دارد.
معموال شأن و شخصیت افراد در شغل دوم تابع
هیچ نظام تعریف شده و حمایتی قرار ندارد .معلمی
كه به شغل دوم ميپردازد نبايد منتظر همان
رفتاري باشد كه در كالس درس با او میشود .این
فرد حتی در مناسبات خانوادگی خود هم ممكن
است دچار مشكل شود زیرا عدم حضور كافی او در
خانه رابطه او را با فرزندان و همسرش تحت شعاع
قرار می دهد.
در بررسيها انجام گرفته وضعيت نابسامان
اقتصادي ،نظام بيمهاي ناكارآمد و براي آسايش

خاطر در بحث درمان و بهداشت ،نداشتن مسكن و
مستأجر بودن،توقعات اعضاي خانواده و آيندهنگري
براي فرزندان ،بيعالقگي بعضي از معلمان از شغل
خود ،سه ماه تعطيلي در ايام تابستان و ...را ميتوان
از علتهاي مختلف براي دوشغله بودن معلمان بيان
كرد.
در اين خصوص با چند معلم دوشغله گفتگو كرده

حال من حتي با حقوقي كه ميگيرم نمي توانم
تا آخر برج نيازهاي خانواده را تأمين كنم و بقيه
مسائل و مشكالت هم كه بر سر جاي خود باقي
است ،پس مجبور هستم براي گذران زندگي با
توجه به شرايط اقتصادي جامعه به كار ديگري
بپردازم و با خستگي تمام به منزل بروم و خانواده
هم با اين موضوع كنار آمدهاند.

و نظر آنها را جويا شديم:
توگو با سخن شهروند با بيان اينكه
ح.ش در گف 
معلم فني هنرستان است و همچنين در بنگاه
معامالت امالك هم كار ميكند گفت :يك فردي
كه به اندازه من تحصيالت دارد و در شركت و بانكي
كار ميكند و به اندازه يك سوم من هم زحمت
نميكشد و با صد شاگرد سر و كار ندارد و پشت
ميزش نشسته و كارش را انجام ميدهد چرا بايد
حقوقش دو الي سه برابر من باشد و يا از تسهيالت
مسكن ،پاداش ،خدمات درماني عالي ،جايگزين
كردن فرزندش بجاي خودش بعد از بازنشستگي
و داشتن امكانات رفاهي و سفر و  .. ..برخوردار باشد

در ادامه ن.ط كه معلم مقطع ابتدايي است با بيان
اينكه برخی از فرهنگیان به علت دریافتی بسیار
کم در مقابل گرانی و هزینههای باالی زندگی
مجبور به انتخاب شغل دوم به غیر از کار آموزشی
هستند گفت :من هم براي گذران زندگي بعد از
كار تدريس به كار فروشندگي مشغول هستم كه
وقتي دانشآموزانم من را دراين كار ميبينند تعجب
ميكنند.
وي افزود :البته همكاران خانم بنده در مراکز
آموزشی غیرانتفاعی ،تدریس خصوصی و آقايان
در آژانسهای مسافرتی مشغول به فعاليت هستند.
اين معلم با اشاره به اينكه اگر شغل دوم در راستای

شغل اول باشد هیچ تهدیدي نیست گفت :اما آنچه
تهدید و احساس شرمندگی براي خانواده معلمان
است پرداختن به كاري است كه دور از شأن و
منزلت معلم باشد.
وي به مقام و جايگاه معلمان در بعضي از كشورها
چون ژاپن اشاره و خاطرنشان كرد :هنوز فرهنگيان
ما به آن جايگاه نرسيدهاند و با توجه به گرانی بیش
از حد موجود در جامعه به لطف پروردگار در امرار
معاش خود معجزه میکنند و بایستی صورتهای
خود را با سیلی سرخ کنند.
در اين راستا يك معلم دو شغله ديگر كه در مغازه
خريد و فروش موبايل كار ميكند ادامه داد :تا
آنجا كه من با همكاران خود سرو كار دارم آنهايي
كه دو شغله هستند اکثرا به شغلهای نامرتبط با
تحصیالت و تدريس خود ميپردازند.
وي به معايت دو شغله بودن پرداخت و افزود:
بزرگترين عيب كار اين است كه تمام زمان الزم
برای افزایش دانش در حوزه رشته تدريس فرد و به
روز بودن معلم را از او میگیرد و خستگی ناشی از
این شغل تمرکز ،توانایی و آرامش وی را در کالس
درس کاهش میدهد.
اين معلم به حفظ شأن معلمان در جامعه تأکید
کرد و گفت :انجام شغل دوم نامرتبط میتواند
شأنیت شغلی یک معلم را پایین آورده و باعث
شرمساري او درجلوي شاگردانش شود.
در پايان اين نگاه و دقت نظام آموزش و پرورش
كشور را ميطلبد كه شايد گاهي اوقات معضالتی
چون دو شغله بودن معلمان بیاهمیت بهنظر
میرسند اما ميتواند منشأ اثرات مخرب و مهیبی
باشند .دوشغله بودن معلمان سوراخ كوچكی است
كه اگر ترمیم نشود سبب شكسته شدن سد شده
و خرابیهای بیشمار بر جای میگذارد كه این
سوراخ های كوچك را به عنوان معضل فرهنگي
– اجتماعي در جامعه باید جدی گرفت.
مرضيه خليلي
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هدف طرح رتبه بندي معلمان،
براي معلمتر شدن آنها!؟

طرح رتبهبندی معلمان یکی از مهمترین اخبار جامعه فرهنگیان
و آموزش وپرورش در سال  ۹۳بود و اين طرح پس از کشوقوس
فراوان در واپسین روزهای سال  ۹۳توسط هیئت دولت تصویب
شد اما این طرح از سوی فرهنگیان با ابهامات و اما و اگرهای
بسیاری مواجه شده است ،در خصوص این طرح،معلمان در
 ۴گروه رتبهبندی ميشوند و در حقیقت روح حاکم بر طرح
رتبهبندی معلمان افزایش کیفیت کار آنهاست و اینکه معلمان
در حوزههای پژوهشی و علمی تالش بیشتری کرده و در یک
کالم معلمتر شوند.
براساس مصوبه دولت ،مشموالن طرح طبقهبندی معلمان
براساس ضوابطی که به تصویب هیئت وزیران میرسد،
رتبهبندی حرفهای میشوند و براساس رتبه به ترتیب از ،۱۵
 ۳۵ ،۲۵و  ۵۰درصد افزایش امتیاز حق شغل از مهرماه سال
 ۱۳۹۴برخوردار خواهند شد البته هنوز جزئیات طرح رتبه
بندی معلمان که در هیئت دولت مصوب شد منتشر نشده است.
ش و پرورش
در اين راستا معاون پژوهش و نیروی انسانی آموز 
توگو با سخن شهروند با اشاره به چالشها
استان همدان در گف 
و مزاياي رتبهبندي معلمان ،اظهار كرد :با وجود اینکه بیشترین
قضاوت در خصوص معلمان به دستورالعمل قبلی برمیگردد
رتبهبندی آنها دستورالعمل ویژهای در وزارت قبل داشته است.
بهروز مهري با بیان اینکه باید دستورالعمل جدید ارائه شود
و دستورالعمل قبلی مالک عمل نیست ،خاطرنشان کرد :تنها
امتیازی که از طریق دستورالعمل قبلی اجرایی است جمعآوری
امتیاز مربوط به آموزش معلمان ضمن خدمت بوده که چند
سالی این دوره را گذراندهاند.
وي گفت :رتبهبندی معلمان
بايد بر اساس شاخصها
صورت گیرد و معلم باید
انگیزه باال بردن مدرک
تحصیلی و نیز ادامه تحصیل
را داشته باشد.
مهري با بیان اینکه نتیجه
امر باعث ارتقای رتبه بندی
معلمان با وجود ضعفی که
در اجرای کار وجود دارد ،میشود ،تصریح کرد :این امر باعث
افزایش سطح آگاهی آنها در نوشتن مقاله خواهد شد و معلمان
به كار پژوهشي روي ميآورند.
مهری با اشاره به ایرادات رتبه بندی معلمان افزود :باید آگاهی
كافي از مهارت معلمان مدنظر باشد چرا که شاید برخی از آنها
نتوانند مقالههای خود را درحد شاخص علمی ارائه دهند.
ش و پرورش همدان با اشاره
معاون پژوهش و نیروی انسانی آموز 
به وضعیت پژوهش در سطح آموزش و پرورش ،بیان کرد :دو نوع
پژوهش دانش بنیان و کاربردی در سطح آموزش وجود دارد که
بخش عمدهای از تحقیقات علمی و کاربردی است.
وی با بیان اینکه پژوهش بنیادی سعی در رفع مشکالت
آموزشی دارد و محدود به یادگیری است ،افزود :در این روش در
حوزه تعلیم و تربیت ،روانشناسی و علوم اجتماعی راهکارهايي
ارائه و در نهایت در حوزه محدود منجر به یادگیری میشود.
مهری با بیان اینکه در حوزه دانشبنیان ،پژوهشی در سطح
آموزش و پرورش وجود ندارد ،گفت :در این زمینه که در سطح
شیمی و فیزیک و  ...پژوهش ارائه میشود تحقیقاتی نداشتهایم
اما سیستم آموزشی میتواند از مؤسساتی که به ارائه مقاالت در
این خصوص میپردازند حمایت کند.
وی با بیان اینکه اعالم آمادگی برای حمایت از مؤسساتی که
به ارائه مقاالت دانشبنیان پرداختهاند وجود دارد و برخی از
آنها زیر نظارت وزارت آموزش و پروش کار میکنند ،گفت:
پژهشسراهای ویژه دانشآموزان نیز زیر نظر معاونین آموزشی
فعالیت دارند.
ش و پرورش همدان با
معاون پژوهش و نیروی انسانی آموز 
بیان اینکه متأسفانه اعتبارات الزم در حوزه تحقیقات آموزش و
پرورش وجود ندارد و این یک مشکل بزرگ است ،افزود :جذب
اعتبارات میتواند در حمایت از فعالیتهای بنیادی و کاربردی
مؤثر باشد.
وی با بیان اینکه ما در آموزش سطح استانی چارچوبی تعریف
کردهایم که بتواند از تحقیقات حمایت کند ،خاطرنشان کرد:
خوشبختانه فرایندها در آن به تعریف خوبی رسیده و در حال
انجام است که میتواند به نتایج آموزشی کمک کند.
مهری با اشاره به اينكه متأسفانه نبود اعتبارات بخشی از امور را
با قوت پیش نمیبرد گفت :نقایصي در سطح آموزشي وجود دارد
كه بخشی از این نقایص به ساختار جدید آموزش برمیگردد
که کالسها با مهارت معلمان و ویژگی جسمی و روانی دانش
آموزان انطباق ندارد و سعي در رفع آنهاست.
حال با توجه به سخنان اين مسئول باید دید در طرح رتبه بندی
که توسط دولت به تصویب رسیده است برای ارتقای جایگاه
معلمان چه تدابیری اندیشیده شده است؛ آیا اجرای این طرح
و دسته بندی معلمان در رتبههای تعیین شده منجر به بهبود
وضعیت معیشتی آنها میشود؟

برگي از دفتر خاطرات

مولود طهوری با بيان اينكه در تمام روزهای تدريس خاطرات
خوبی دارد ،اظهار كرد :دانشآموزان با طينت پاك و صداقت
وجودي هر لحظه در کالس اثرگذار و خاطره آفرين هستند.
وی گفت :اولين سال خدمتم در روستاي لتگاه بودم که بچه هاي
آنجا به زبان تركی صحبت میکردند با وجود اينكه من زبان آنها را
متوجه نميشدم روز اول از شاگردان يكي پس از دیگری نامشان
راپرسيدم تا باب آشنايي باز شود.
طهوري ادامه داد :تا اينكه به يك دانشآموز رسيدم كه هربار
سئوال ميكردم نامت چيست؟ پاسخ نميداد و فقط نگاه ميكرد
كه در آن لحظه احساس كردم زبان فارسي را متوجه نمیشود و
تصميم گرفتم به زبان تركي بگويم.
از دانش آموز ديگري پرسيدم «نام تو چيست» ،به تركي چه
ميشود؟ پاسخ داد « :آدين نمده» كه وقتي تركي اسمش را
پرسيدم باز پاسخي نشنيدم و به يكدفعه با خودم گفتم بهتر است
انگليسي سئوال كنم كه پرسيدم «واتز يور نيم»كه اين بار جواب
داد« :ملك علي» .كه بچهها در آن لحظه خنديدند چرا كه پاسخ
او به زبان انگليسي تعجب برانگيز بود.
طهوري با بیان اینکه بعد از مدتي علی ماجرا را تعریف کرد و
گفت :خانم معلم من دوست داشتم با من كمي بيشتر صحبت
كنيد و دليل دير پاسخ دادنم همين بود و اگر زود پاسخ شما را
ميدادم امکان داشت مرا رها كرده و به سراغ فرد ديگري برويد.
اين معلم بازنشسته با اشاره به اینکه اين جريان باعث شد که
علی به زبان انگليسي عالقمند شود ،گفت :در كنار تدریس خودم،
زبان انگليسي را تا آخر سال به او ياد دادم وعلی در فراگیری آن
بسيارموفق بود.
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در قشر فرهنگيان جامعه و معلمان در رشتههاي
مختلف ،معلمين رشته تربيت بدني هميشه مظلوم
واقع شدهاند و از آنها كمتر يادي ميشود .زنگ ورزش با
يك معلم پر از هيجان براي بچهها در هر مقطع ،دوره و
گروه سني چه براي دختر و چه براي پسر جزء بهترين
ساعات درسيشان محسوب ميشود ،ساعتي كه فارغ از
كتاب و درس و مشق با تمام انرژي در حياط مدرسه
يا پا به توپ هستند يا به بازيهاي ديگر ميپردازند
و انرژي خودشان را تخليه ميكنند و در كنار معلم
ورزش و دوستانشان بهترين ساعات زندگيشان را
سپري ميكنند.
هفته معلم بهانهاي شد تا به سراغ اين معلمان هميشه
شاداب و پرانرژي برويم و با آنها گفتگو كنيم.
بابک اکبری متولد سال  1352در همدان دارای 21
سال سابقه تدریس در رشته تربیت بدنی در مدارس

ابتدایی و متوسطه در استان ،دارای مدارک مربیگری
و داوری در رشتههای ورزشی از جمله فوتبال،
صخرهنوردی ،بدنسازی فوتبال ،بازی در مدارس
ابتدایی و سایر رشتههاست.
عشق وعالقه زمینهساز موفقیت در عرصه
معلمی
وی وظیفه اصلی معلمان را در هر رشتهاي آموزش
درس زندگی به دانشآموزان دانست و بیان داشت:
معلمان اين رشته با الگوگیری از استاد شهید مطهری
میتوانند دانشآموزان را در شناخت بهتر خدا در قالب
ورزش کمک کنند و شناساندن مسایل اعتقادی هم
دفترچه خاطرات ذهنیات را که ورق میزنی همیشه
نقششان پررنگتر از دیگران است زیرا خیلیها در
زندگیات میآیند و میروند اما آنها میآیند ولی
نمیروند؛ آموزگارانت در سرنوشت تو وارد شدهاند اما
هرگز بیرون نرفتهاند و بودنشان مسیرت را روشن و راه
و رسم زندگیات را شکل و جهت داده است .من و تو
تمام مسیر رفته و راه باقی مانده زندگیمان را مدیون
آنهایی هستیم که قلم به دستمان دادند و یادمان دادند
چگونه بیندیشیم و اندیشههای سیال ذهنمان را در
مسیر رشد و تعالی،جاری کنیم.
اما در اين ميان معلماني هستند كه حواسش به همه
وجود دانشآموزش از خوردن تا خوابيدنش و حتي
پوشيدن جامه تنش جمع است و از دغدغههاي
نداشتنهاي او رنج ميبرد و خود را وقف رفاه و آسايش
شاگردش ميكند تا شايد بتواند كمي از بار غم قلب
محصلش كم كند بدون اينكه غرور نازكش بشكند و
احساس بچهگانهاش جريحهدار.
پریوش کریمی معلم و مديري با  28سال سابقه در
گفتوگو با سخنشهروند با اشاره به اينكه گستره
فعالیت معلمی بسیار وسیع است به طوری که وظیفه
او را نباید تنها در درس دادن خالصه کرد اظهار داشت:
معلم ،مسیر هدایت را به دانشآموز نشان میدهد و بايد
ارتباط معلم با دانشآموز عمیق باشد.
وی از خاطرات مديريتش در دبیرستان عفاف
سخن گفت و افزود 70 :درصد دبیرستان عفاف را
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سال چهارم ،شماره 21

معلم ورزش ،پااليشدهنده جسم و روح
دانشآموزان

با نزدیکی به خدا در قالب کارهای ورزشی و تربیتی
امکانپذیر است و تنها عشق و عالقه انگیزه ادامه مسیر
فعاالن این بخش است.
این دبیر تریبت بدنی حل مشکالت دانشآموزان را
الزم دانست و گفت :رسیدگی به مشکالت دانشآموزان
در درس تربیت بدنی حل برخی مشکالت معلمان را
نیز به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه دبیران تربیت بدنی از متخصصین

این رشته هستند ،ابراز داشت :کمبود فضای آموزشی
استاندارد و ساعت درس تربیت بدنی در مدارس
تاثیرات منفی بر آموزش و رسیدن به اهداف آموزشی
در دارد.
اکبری مشکالت جامعه معلمان را نیز اینگونه عنوان
کرد :حقوق و مزایای معلمان و به ویژه معلمان تربیت
بدنی متناسب با سختی کار و رشد تورم نیست که امید
است با رسیدگی مسئولین این مهم نیز مرتفع شود.
وی درباره انتظارات جامعه معلمان ابراز داشت:
انتظارات معلمان به نیازهای دانشآموزان برمیگردد
که تامین اعتبارات جهت تجهیز امکانات و افزایش

ساعت ورزش از جمله این انتظارات است.
وی ایجاد محیط سالم ورزشی را در مدارس
درجلوگیری از تهاجم فرهنگی مؤثر دانست و بیان
داشت :با انتقال درست آموزش و اجرای برنامههای
مفید ورزشی و تربیتی ،معلمان ورزش در عرصه
فرهنگی و تربیتی نیز موثرند.
اکبری با اشاره به خاطره اجرای یک ساعت درس
تربیت بدنی در حضور شهید رجایی عنوان کرد :خاطره
شیرین اجرای یک ساعت درس تربیت بدنی در حضور
شهید رجایی را هیچگاه از خاطر نمیبرم که این شهید
بزرگوار بر این مهم تأكيد داشتند که کار تربیتی که در
ساعت ورزش انجام میشود در ساعات دیگر امکانپذیر
نیست.
وی آثار تربیتی فعالیتهای ورزشی در ساعت ورزش
را اینگونه برشمرد :در اجرای برنامههای ورزشی،
دانشآموزان مهارتهای همکاری ،دوستی ،رفتارهای
اجتماعی مناسب ،مقابله با شکست و واکنش در برابر
پیروزی را فرا میگیرند.
این دبیر تربیت بدنی تدریس ورزش در مدارس را باعث
کشف استعدادهای پنهان دانست و گفت :معلمان در
همه زمینهها به ویژه ورزش بر خالف تصور همگانی،
در زندگی آینده دانشآموران در ایجاد شادابی ،نشاط و
کشف استعدادهای ورزشی و پشتوانهسازی در ورزش
کشور نقش مهمی دارند و پااليشدهنده جسم و روح
دانشآموزان خود هستند.
اين دبير ورزش يادآورشد :فراموش نمیکنم در دوران
خدمتم دانشآموزی داشتم که بسیار فعال و پرتحرک
بود و به قول معروف از دیوار راست باال میرفت و در
مشورت با خانواده وی این دانشآموز را به فعالیت در
رشته صخره نوردی هدایت کردم که خوشبختانه در
این رشته موفق ظاهر شد و مقام سوم کشوری را نیز
به دست آورد.
در ادامه با زهرا غالمی متولد سال  1358در همدان،
دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی با
سابقه  5سال خدمت در آموزش و پرورش که  3سال

از مدت خدمت خود را با آموزش به دانشآموزان کم
توان ذهنی ،حرکتی و جسمی در آموزش و پرورش
توگو كرديم.
استثنایی سپری کرده است گف 
دبیر ورزش مدرسه استثنایی از عالقه به شغلش گفت
و بیان داشت :از ابتدا به رشته تربیت بدنی عالقه داشتم
و پس از ورود به آموزش و پرورش استثنایی و کار با
دانشآموزان استثنایی عالقهام دو چندان شد.
وی با بیان اینکه کار با دانشآموزان استثنایی ظرفیت

فرسودگی جسمی ،روحی و روانی معلمان
مدارس استثنايي بیشتر است
وی با اشاره به مشکالت معلمان مدارس استثنایی بیان
داشت :وجود شیفت چرخشی در مدارس و متناسب
نبودن حقوق و مزایا با توجه به سختی کار و وضعيت
اقتصادي جامعه سختي كار را دو برابر مي كند.

و عالقه چند برابري را طلب میکند ،اظهار کرد :در
ابتدای ورود به این عرصه ،کار کردن با این دانشآموزان
کمی برايم سخت بود اما بعد از سپری شدن یک دوره
زمانی ارتباط عاطفی و تعلق خاطرم به آنها شکل
گرفت.
معلم ورزش مدرسه استثنایی مشکالت معلمان فعال
در این بخش را اینگونه عنوان کرد :عدم وجود امکانات
و شرایط الزم ویژه به منظور تدریس تربیت بدنی در
این مدارس ،کار را برای معلمین مشکل میکند که
امید است تدابیری در این خصوص اندیشیده شود.
وی تدریس تربیت بدنی در مدارس استثنایی را الزم

این مدرس تربیت بدنی آغاز کار مدیریت جدید در
آموزش و پرورش استثنایی همدان را در این سازمان
تاثیرگذار دانست و عنوان کرد :کارهای خوبی در این
مدت انجام شده که امیدواریم در صورت عملی شدن
وعدهها بسیاری از مشکالت حل شود.
وی فرسودگی شغلی معلمان شاغل در مدارس
استثنایی را بیش از سایر معلمان خواند و ابراز داشت:
به دلیل شرایط خاص این دانشآموزان فرسودگی
جسمی ،روحی و روانی در این معلمان بیشتر است که
نگاه ویژه مسئولین به این بخش را میطلبد.
آذين رضايي

دانشآموزان قشر محروم و متوسط به پایین جامعه
تشکیل میدادند كه وقتی وضعیت نامطلوب اقتصادی
و معیشتی این بچهها را میدیدم ،آرامشم را از دست
میدادم.
وی با بیان اینکه این حس در سایر معلمان مدرسه نیز
مشهود بود ،ابراز داشت :به همین دلیل طی هماهنگی
با انجمن خیران پزشک با مسئولیت دکتر بخشایی،
نسبت به عرضه بن ارزاق در بین دانشآموزان محروم
اقدام شد و البته ناگفته نماند ،دانشآموزان هیچ
اطالعی از دریافت این بن نداشتند.
كريمي گفت :در جلسه انجمن اولیا و مربیان ،با
شناسایی خانواده دانشآموزان محروم ،بنهاي ارزاق
شامل مرغ ،ماهی ،برنج ،روغن ،رب و...كه بر اساس
جمعیت آنها بود را به والدين آنها تحویل میدادیم اما
تأکید میکردیم که مبادا فرزندانتان از این موضوع
مطلع شوند.
این مدیر بازنشسته با اشاره به اینکه توزیع این بنها
در طول سال ادامه داشت و در شب عید حجم آن
بیشتر میشد ،گفت :این اقدام انساندوستانه به من و
همکارانم احساس لذتبخشی میداد.
وی ابراز داشت :یک طرح دیگر با عنوان «حمایت از

معلم روستاي دورافتاده ،ذوق و عالقه ميخواهد

به گزارش سخن شهروند ،يكي از اين شغلهاي گمنام در ذهن و ياد مردم معلماني هستند که با
عشق و قلبي آكنده از نور خدا و بدون هیچ چشمداشتی روزها و شبهای خود را به پای تعلیم و
تربیت گذاشتهاند و تدریس به كودكان و نوجوانان را در دورترین نقاط در روستاهاي دورافتاده از
شهر در اولویت حرفه خود قرار دادهاند و بدون داشتن توقعی این راه ادامه میدهند و تنها رسالت
خود را آموزش و تربیت میدانند.
رضا جاوید مهر یکی از معلمانی که در دورترین نقاط روستایی تدریس میکند در گفت و گو با
سخن شهروند با بیان اینکه از ابتدا به شغل معلمی عالقمند بوده اظهار داشت :معلمي براي من
يك آرزوي شيرين بود و در طول  22سال سابقه كاري ،چهار سال در مناطق شهری تدريس
كردم اما مابقي عمر تدريسم در
روستاهای دور افتاده بودهام.
وی عالقه را مهمترین فاکتور
انتخاب شغل معلمی دانست و
گفت :ارتباط با مردم و خصوصا
دانشآموزان پاک و معصوم
روستا به من انرژي ميدهد و
عالقه من را دوچندان ميكند.
جاویدمهر با اعتقاد بر رسالت
انبیایی بودن شغل معلمی
برای ادامه فعاليت خود گفت:
اگر این شغل را با همين ارزش و اعتقاد نگاه كنيم ميتوانیم تعليم و تربيت را با سختيهايش ادامه
دهیم و نيز سختی زیاد آن را ناديده بگيريم.
وی با بیان اینکه پنج سال براي تدريس به يك روستاي دورافتاده به خاطر صعبالعبور بودن پیاده
میرفتم افزود :سختتر زماني بود كه بايد زمستان با ترس و وحشت اين مسير را طي كنم تا به
مدرسه برسم و تنها داشتن ذوق و عالقه به شغلم ،من را وادار به پياده رفتن آن هم در سرما و
گرماي هوا ميكرد.
این معلم با اشاره به خاطرات خود یادآور شد :در این سالها در روستاهاي مختلف با دانشآموزانم
غذا میخوردم ،بازي ميكردم و در كل زندگی میکردم و رابطه ما فراتر از معلم و شاگردي بود و
همين ارتباطها باعث ميشد سختی کار و راه آسان شود.
جاویدمهر در ادامه به مشکالت شغلی خود پرداخت و گفت :در حدود چهار سالي كه بودجه کم
شده تأمین امکانات کمک آموزشی مدرسه با مشکل مواجه شده است و دو سالي است که ریالی
از آموزش و پرورش برای هزینههای مدرسه دریافت نکردهایم و 99درصد هزینههای مدرسه را از
اولیا گرفتهایم.
این معلم با انتقاد از نگاه عدهاي به شغل معلم گفت :واقعا برخی فکر میکنند که مزایای ما خوب
است در حالی که چنین نیست اما با این وجود به رسالت خود پایبند هستیم.
جاویدمهر در پایان با اشاره به برخی از ادارات که آموزش و پرورش را سازمانی مصرف کننده
میدانند ،بیان داشت :این در حالی است که آموزش و پرورش نقش تربیتی و توليدي دارد و هر كس
كه ميخواهد به جا ،مقام و منصبي برسد بايد از اين سيستم آموزشي و زير دست معلمان عبور كند.
سيده فريدهحسيني فرزام

وی با اشاره به گوشهای از اقدامات انجام شده در
مدرسه راهنمایی بنتالهدی منطقه چرمسازی ،به
عنوان یکی از نقاط مستضعف شهر همدان ،گفت:
دانشآموزان این مدرسه بیشتر ،از خانوادههای
پرجمعیت و محروم بودند که اکثرا ً در وضعیت مالی
نامطلوبی به سر میبردند و گاهي اين وضعیت مالی در
شخصیت برخی از دانشآموزان و حتی روح و روان آنها
تأثیر منفی گذاشته بود.
وی با بيان اینکه در مدرسه بنتالهدی به خاطر نبود
مشاور مشکالت دو برابر بود ادامه داد :به همین دلیل
با کمک انجمن اولیا و مربیان ،کمیتهای متشکل از
مدیر ،معاون ،مربی پرورشی ،نماینده دبیران و دو نفر از
اولیای مدارس کار رسیدگی به بچههای محروم را در
برنامه قرار دادیم.
حسینی با بیان اینکه کمک به آنها تنها در مسئله
مالی خالصه نمیشد ،تأکید کرد :در زمینه تقویت
مسائل درسی ،خرید کتابهای درسی و حل مشکالت
خانوادگی به این دانشآموزان کمک میشد ،البته
دانشآموزان از این کمکها مطلع نمیشدند.
وی وهله اول در کمک به دانشآموزان محروم و
بیبضاعت را شناسایی آنها و در قدم بعدی ،دستهبندی

این افراد عنوان کرد و گفت :دانشآموزانی که وضعیت
بدتری داشتند در اولویت کمک و مساعدت قرار
میگرفتند و در ارائه کمکها ،بیشتر سعی میکردیم
با مادران دانشآموزان محروم در ارتباط باشیم؛ نه
پدران آنها ،چون ممکن بود غرور و شخصیت پدران
جریحهدار شود.
اين معلم دلسوز با بیان اینکه نماینده دبیران کارهای
مربوط به نهادها و جذب کمک از آنها را انجام میداد،
این نهادها را شامل کمیته امداد ،داراالیتام ،واحد
اجتماعی استانداری ،بازرگانی و همچنین خیران
دانست و ابراز داشت :زمانی که دانشآموزان سر کالس
بودند با تماس با مادران ،برای گرفتن کاال و ارزاق
تأمین شده ،از آنها دعوت میشد.
حسینی با بیان اینکه دانشآموزان محروم با هماهنگی
مربیان ،به صورت رایگان در کالسهای تقویتی شرکت
میکردند که این برنامه نیز در راستای مساعدت به این
قشر صورت میگرفت و نيز ارائه مشاوره به دانشآموزان
دارای مشکالت روحی از دیگر موضوعاتی بود که سعی
میشد نسبت به آن نگاه ویژهتری داشته باشیم.
این مدیر بازنشسته برگزاری کالسهای توجیهی
روانشناسي برای پدران دانشآموزان ،در روز جمعه در
هر ماه را از دیگر برنامههایی دانست که در راستای
توجه به نیازهای عاطفی دختران از سوی پدران انجام
میشد.
مريم شهابيباهر

دانشگاهفرهنگيانبهدنبالكسبهويتمعلمياست

دانشگاه فرهنگيان كه در سال  90با تصويب شوراي
عالي انقالب در راستاي تأمين و توانمندسازي معلمان
قدم برداشت تا به امروز توانسته است به كار خود ادامه
دهد .دانشجويان اين دانشگاه نيز به اميد اينكه بتوانند در
آينده داراي شغلي ثابت و درخور باشند در اين مسير تازه
تأسيس در راستاي رسيدن به اهداف خود قدم برميدارند.
شايد آنها با مشاهده وضعيت فعلي اشتغال درجامعه به
اين نتيجه رسيدهاند كه آنچه در اين طرح دنبال ميشود
ميتواند اميدهاي آنها را به واقعيت تبديل كند.
زهره شهابي دانشجوي ترم سه رشته علوم تربيتي گرايش
كودكان استثنائي ،از دانشجويان دانشگاه تربيت معلم
شهيد باهنر همدان در گفتوگو با سخن شهروند اظها
ركرد :گرايش كودكان استثنايي و به ويژه گفتار درماني
از رشته هاي مورد عالقه من بود و با مطالعه به اين رشته
وارد شدم و اميدوارم در اين رشته بتوانم موفقيت زيادي
كسب كنم كه البته نسبت به اين مسئله خوشبين هستم.
وي با اشاره به مشكالت كودكان استثنايي و لزوم حمايت
از آنها ،بيان كرد :آنها نياز به حمايت عاطفي دارند و نبايد
نگاه جامعه به چنين كودكاني نگاه تحقير آميز باشد.
شهابي با بيان اينكه معلمان اين كودكان نيز در جامعه
تحقير ميشوند در حالي كه آنها بايد احترام و ارزش
زيادي در جامعه داشته باشند ،گفت :فرهنگ سازي در
اين زمينه بايد مورد توجه باشد و مسئولين نيز بايد به
مدارس كودكان استثنايي توجه خاصي داشته باشند.
شهابي با اشاره به وضعيت فضاي دانشگاه شهيد باهنر،
افزود :اين دانشگاه با داشتن وسعت كوچك فاقد فضاي
سبز ،امكانات ورزشي و رفاهي است ،اما سطح آموزش
خوب است.
در ادامه هاجر اكبري دانشجوي ترم سه در رشته علوم
تربيتي با گرايش ابتدايي با بيان اينكه از همان دوران
ابتدايي عالقه فراواني به شغل معلمي داشتم گفت:
عملكرد دانشگاه فرهنگيان در تربيت دانشجويان متعهد،
مثبت است و با برپايي برنامههاي متنوع و آموزشهاي
مختلف از سوي دانشگاه سطح آگاهي دانشجويان ارتقا
يافته است.
اكبري با اشاره به اينكه افزايش تنوع رشتههاي مختلف در
ساير دانشگاهها وجود دارد ،افزود :در اين دانشگاه مي توان
بهتر به هدف نهايي رسيد .البته كمبودها همواره وجود
دارد ولي كيفيت آموزش و سطح آگاهي اساتيد بسيار
مورد قبول است.
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رشته هاي فني نيازمند حمايت
جدي است

وضعیت نامطلوب اقتصادی دانشآموزان ،آرامشم را سلب ميكرد
دانشآموزان مستعد» اجرا میشد به این صورت که
دانشآموزان دارای استعداد هوشی باال اما بضاعت
مالی پایین ،را شناسایی کرده و برای آنها کالسهای
خصوصی رایگان میگذاشتیم.
کریمی در ادامه عرضه بن رایگان تغذیه به این
دانشآموزان را از دیگر برنامهها دانست و ادامه داد :از
آن جا که اکثر این بچهها صبحانه نخورده به مدرسه
یکردیم کمکی به
میآمدند ،با عرضه این بن سعی م 
آنها کنیم و عرضه این بنها هم با این استدالل که این
دانشآموز در کالس فالن دبیر ،نمره خوبی گرفته و یا
فعال بوده ،انجام میشد.
این فرهنگی بازنشسته از کمک معلمان و خیران در
تأمین هزینه عمل جراحی والدین چندین دانشآموز
بیبضاعت سخن راند و ادامه داد :تمام این کارها با
هدف خیرخواهی و البته رضای خدا انجام میشد و
حس خوشایندی را به من و همكارانم القا میکرد.
در ادامه سیده کبری حسینی در گفتوگو با
سخنشهروند با بیان اینکه  30سال در بدنه آموزش
و پرورش خدمت کردهام ،اظهار کرد :در این مدت
در مسئولیت مدیر ،مربی پرورشی ،معلم و معاون در
مناطق حاشیه شهر همدان فعالیت داشتم.

دانست و گفت :فعالیت بدنی برای این دانشآموزان
بسیار مفید است و ایجاد انگیزه در یادگیری و تقویت
عضالت را خواهد داشت.
غالمی با تأكيد بر ایجاد امکانات بیشتر برای ارائه
خدمات بهتر در مدارس استثنایی عنوان کرد :در
مدارس استثنایی از وسایل ورزشی ثابت که در پارکها
وجود دارد استفاده شود زيرا که تحرک الزمه زندگی
سالم برای این افراد است.

ماهنامهتحليلي
فرهنگياجتماعي
استان همدان

وي با بيان اينكه با آرامش بيشتري در دانشگاه فرهنگيان
ميتوان به تحصيل پرداخت ،افزود :از آنجا كه همه
دانشجويان دختر هستند ميتوان با احساس آرامش
بيشتري به هدف نهايي رسيد.
اكبري با اشاره به اينكه من در حد توان اين رشته را
ادامه خواهم داد ،در ادامه از مسئولين خواست تا برنامه
فوقالعادهاي در خصوص روابط اجتماعي ،آموزش و بحث
مسائل مربوط به ازدواج و ...براي اين قشر درنظر بگيرند.
همچنين طاهره حنيفه دانشجوي ترم پنجم اين دانشگاه
نيز با بيان اينكه رشته معلمي متناسب با روحيات
خانمهاست ،اظهار كرد :برقراري ارتباط با دنياي كودكان
بسيار نشاط بخش و شادي آفرين است.
وي با بيان اينكه در آينده موقعيت شغلي ما حفظ خواهد
شد ،بيان كرد :گفتهها حاكي از اين است كه وروديهاي
ما سال آينده براي تدريس در كالس درس حاضر شوند.
حنيفه با اشاره به اينكه دانشجويان دانشگاه فرهنگيان با
ورود به دانشگاه استخدام آزمايشي هستند ،گفت :با ورود
به كالس استخدام رسمي خواهيم شد و البته طي يك
روز در هفته به صورت كارورزي در كالس براي تدريس
حاضر مي شويم.
وي با بيان اينكه درخواستها از مسئولين بسيار است و
نياز به ارتقاي امكانات آموزشي وجود دارد ،گفت :تقريباً
در اين دانشگاه خواستهها به خوبي عملي ميشود و در اين
زمينه مشكلي نداريم.
حنيفه با اهميت به نقش تربيتي معلمان ،تصريح كرد:
آرزويم اين است كه بتوانم دانشآموزان را به خوبي در
تربيت و آموزش هدايت كنم تا جامعه سالم شكل گيرد.
دانشگاهفرهنگيانبهدنبالكسبهويتمعلمياست
رئيس دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد مقصودي
همدان با اشاره به اينكه دانشسراهاي تربيت معلم از

قديميترين مراكز آموزشي بودند ،گفت :در گذشته مراكز
تربيت معلم وابسته به آموزش و پرورش به صورت كارداني
در رشتههاي مختلف معلم تربيت ميكرد.
عليرضا صوفي اضافه كرد :همچنين در مقطع كارشناسي
دبيردر ساير دانشگاهها تربيت ميشدند كه اين امر
دوگانگي در سطح آموزش ايجاد ميكرد.
صوفي با اشاره به بررسي مشكالت اين روش از استخدام،
گفت :پس از مدتي انتخاب دبير به ويژه در مقطع متوسطه
كمرنگ شد كه اين امر تا حدودي باعث از دست رفتن
اعتبار تربيت معلم نيز شد.
وي عنوان كرد :تفاوت بسياري بين افرادي كه آموزشهاي
الزم را در امر تربيت ديدهاند با افرادي كه بدون آموزش
البته با دريافت مدرك تحصيلي از دانشگاه معتبر وارد نظام
آموزشي ميشوند ،وجود دارد.
رئيس دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد مقصودي همدان
افزود :با درنظر نگرفتن چنين تمهيداتي براي اينگونه
معلمان آسيب جدي را در امر آموزش شاهد ميشديم تا
اين امر منجر به تأسيس دانشگاه فرهنگيان شد.
وي با بيان اينكه با احياي آموزش و پرورش ميتوان
شاهد احياي تحقيقات علمي و ارتقاي سطح آموزش
در نظام آموزش و پرورش شد گفت :پذيرش دانشجو در
دانشگاه فرهنگيان بر حسب نياز بوده و با نيازسنجي و
قطببندي رشتهها ،دانشجويان در دانشگاههاي مختلف
بر حسب عالقه به كار گرفته ميشوند.
وي با تأكيد بر اينكه استخدام چنين نيروهايي ميتواند
نظام آموزشي را متحول كند ،افزود :دانشگاه فرهنگيان به
دنبال كسب هويت معلمي است واين امر رسالت اساتيد و
دانشگاهها را متفاوت ميكند.
صوفي از وجود  11رشته در دانشگاههاي فرهنگيان شهيد
مقصودي و شهيد باهنر خبر داد و افزود :در هريك از
پرديس خواهران و برادران حدود يك هزار دانشجو به
تحصيل ميپردازند.
وي با بيان اينكه مسيرو هدف اساتيد و دانشجويان اين
دانشگاهها مشخص است خاطرنشان كرد :زحمات اين
افراد از بين نميرود درحالي كه برخي از دانشجويان
دانشگاههاي مختلف با دريافت مدرك تحصيلي خود در
بازار كار مرتبط بكار گرفته نشده و اين امر باعث از بين
رفتن سرمايهها ميشود واميد است نظام آموزش و پرورش
به سمت تخصصگرايي حركت كند.
زهره عباسي

در جامعه امروز آموزشهاي فني و حرفهاي يكي از مهمترين
دورههاي آموزشي است چرا كه باعث ميشود افراد بعد از فراغت
از تحصيل مستقيم وارد بازار كار شوند .امروز مسئوالن نظام
آموزشي به دنبال تشويق دانشآموزان براي رفتن به هنرستان و
رشتههاي فني و كاردانش هستند تا بتوانند ميزان اشتغالزايي را
در جامعه افزايش داده و از بروز بيكاري در جامعه جلوگيري كنند.
رئيس اداره فني و حرفهاي و كاردانش آموزش و پرورش استان
همدان در گفتو گو با خبرنگار سخن شهروند گفت :در سال
جاري اقدامات اساسي در بحث خريد تجهيزات و امكانات براي
دبيرستانها صورت گرفته كه امكانات هنرستانها را نزديك به
 100درصد كرده است.
احمد آقا محمدي اظهار داشت :در حال حاضر در هنرستانهاي
استان همدان  54رشته كاردانش و  26رشته فني و حرفهاي
تدريس ميشود.
وي با بيان اينكه مناطق  19گانه استان همدان زير پوشش
رشتههاي كارودانش و  17منطقه زير پوشش رشتههاي فني و
حرفهاي است عنوان كرد :با توجه به آمار و ارقام گرفته شده از
دانشآموزان هنرستاني ،استان همدان رتبه اول كشوري را در
پوشش رشته كاردانش را داشته است.
اقامحمدي تصريح كرد :يكي از بحثهاي اساسي توسعه از

سال گذشته تاكنون در بحث سهم دانشآموزي ،بحث هدايت
تحصيلي بوده است كه تالش كرديم با اجراي برنامههاي مختلف
چون آموزش خانوادهها و راهنمايي و آشنايي دانشآموزان با
رشتههاي مختلف هنرستاي آنان را براي ورود به هنرستان
تشويق و سوق دهيم.
وي به تجهيز هنرستانها اشاره و يادآور شد :در زمينه كيفيت
بخشي نيز به دنبال باال بردن توان دانشآموزان در هنرستانها
هستيم تا بتوانيم با آموزشهاي عملي كيفيت آموزشها را باال
ببريم.
آقامحمدي با اشاره به سيستم نظام تحول بنيادين آموزش و
پرورش عنوان كرد :نظام تحول بنيادين آموزش و پرورش با
ايجاد نظام  6-3-3توانسته در حوزه رشتههاي فني و حرفهاي و
كاردانش به پيشبرد اهداف آموزشي كمك كند و توانسته ساعات
آموزشي را براي هنرستانها كيفي كند و دانشآموزان بتوانند
ساعات آموزش عملي بيشتري را در هنرستانها داشته باشند.
در ادامه مدير سابق هنرستان تهذيب نيز در اين راستا اظهار
داشت :ما از نظر فني و حرفهاي مشكل داريم و آموزش فني و
حرفهاي ما در جامعه به روز نيست.
ناهيد عليمحمدي عنوان كرد :دانشآموزان ما در محيطي
كارآموزي ميكنند كه محيط مناسب دانشآموزان هنرستاني
نيست و با تحصيالتي كه دارند نميتوانند به شغل مورد نظر و
مورد عالقه خودشان دست پيدا كنند.
وي با بيان اينكه عدم امكانات موجود و عدم كارايي دانشآموز
هنرستاني باعث ميشود تا به كارهايي غير از رشته تحصيلي
خود روي بياورد عنوان كرد :امكانات و ابزار هنرستانها بايد بروز
شود به شكلي كه بتواند به صورت مستقيم با بازار ارتباط گرفته
و خودش مجري طرح شود كه از اين طريق ميتواند در بحث
اقتصادي نيز وارد شده و سودآوري كند و دانشآموزان يقين
پيدا كنند كه آينده شغلي و تحصيلي آنان تضمين شده است.
مدير سابق هنرستان تهذيب عنوان كرد :در خود مدارس
ما بايد كارگاههايي باشد كه بتوانند مستقيم كار كنند مانند
رشتههاي فني مهندسي و يا رشتههاي نقشه كشي و ...كه اين
دانشآموزان طرحهايي كه ارائه ميكنند عملي شود.
وي ادامه داد :مديران هنرستانها ميتوانند از ظرفيت
دانشآموزان براي بازاريابي استفاده كنند مانند اين كه
دانشآموزان رشته مكانيك خودرو در يك كارگاهي ماشينهاي
فرهنگيان را تعمير كنند كه از اين طريق هم دروس عملي را
به صورت بهتر آموزش ميبينند و هم در بحث بازاريابي وارد
ميشوند كه بعد از خروج از هنرستان ميتوانند بالفاصله وارد
بازار كار شوند.
علي محمدي تصريح كرد :زمان مديريت بنده در هنرستان
تهذيب تمامي لباسهاي دانشآموزان توسط دانشآموزان
رشتههاي طراحي دوخته و آماده ميشد كه از يك طرف براي
بچهها سوددهي داشت و از طرف ديگر ميتوانستند دروس
عملي را به بهترين شكل اجرا كنند.
همچنين مدير سابق هنرستان ام البنين نيز اظهار داشت :در
گذشته نگاه محدودتري نسبت به فني و حرفهاي و كاردانش
در جامعه اعمال ميشد اما امروز اين ديد وسيعتر شده و
فرهنگسازي بيشتري نسبت به اين رشته شده است.
مهري گلمحمدي عنوان كرد :امروز در هنرستانها تعداد
زيادي از دانشآموزان تحصيل ميكنند و ما با جمعيت
دانشآموزي بااليي در هنرستانها روبرو هستيم و وسايل و
امكانات نيز افزايش پيدا كرده است.
مدير سابق هنرستان امالبنين بيان داشت :گرايش دولت هم
سوق دادن بچهها به سمت رشتههاي فني و كاردانش است تا
بتوانند با اشتغالزايي از بروز بيكاري در جامعه جلوگيري كنند.
وي تصريح كرد :در گذشته ديد افراد اين بود كه دانشآموزان با
هوش پايين و معدل پايين به هنرستانها راه پيدا ميكردند اما
امروز در هنرستانها شاهد آن هستيم كه دانشآموزان با ضريب
هوشي باال تحصيل ميكنند و بسيار موفق هستند.
گلمحمدي گفت :براي اينكه بتوانيم كيفيت آموزشهاي
هنرستاني را در جامعه باال ببريم بايد حمايت جدي از سوي
دولت و خانوادهها براي دانشآموزان صورت بگيرد و دولت با
اعطاي تسهيالت راه بازاريابي و اشتغال را براي دانشآموزان
دبيرستاني باز كند.
فاطمه جاني

