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 مولف گفتار پیش
 

آموزش  یدورهیک  طیحضور در اجتماع گفت و شنودی معلمان 

 فرصت ،و همزمانی آن با اجرای یک طرح پژوهشی ضمن خدمت

ی گفت و شنودهامحتوای  تحلیل و معنایابی هبکه  کردخلق را  یمغتنم

-یت دورهوضع یهای با ارزشی از آنان در بارهبه روایتو  بپردازمآنان 

به روشنی  هادر متن این روایت .مبهای آموزش معلمان دست یا

بیشتر به مسائل عینی و واقعی عمل تربیت و دریافتم که توجه معلمان 

آنها به پیوند  نگاهکاهش وابستگی به مباحث نظری معطوف است و 

میان نظر و عمل تربیتی متمایل است. در این اجتماع گفت و شنودی، 

ها و همچنین های سنتی آموزشآور بودن روشرهایی از کسالت

منفعل بودن در قبال مباحث نظری، توجه معلمان را به دانش رهایی از 

 شان جلب می کرد.  عملی شخصی

آغازی برای ی نقطه ،پرداختن به مباحث مذکور در این اجتماع

های بینش ی پیدایش این باور در من شد که آگاهی معلم در مطالعه

ز های ناشی اخود نهفته است؛ و با رجوع به بینش یناشی از تجربه
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درسی، تدریس و فرایند تربیتی را درک  ی تواند برنامهتجربه، بهتر می

-نوشتن از تجربهه معلم با ک کند. این باور، مرا به این ایده هدایت کرد

سمت تربیت خود در کالس درس و مدرسه به  های عملی و شخصی

  متقاعد شدم: از این رو کند.و بالندگی خود حرکت می

 .است زیسته ی فعال با تجربه ی نوشتن: مواجهه
های عملی و شخصی، بیانگر تالش به اعتقاد من، نوشتن از تجربه

و نیز آگاهی از  خودی  دستیابی به فهم و معنا از تجربهنویسنده برای 

هایی است که قصد دارد بدان دست یابد. من تالش دانش و نظریه

ی تجربه یهمعلمانی که در نگاشت و ارائهای کردم از طریق روایت

نویسنده                   تصویری از یک معلم  و بگیرمد، بهره کوشا بودنخود ی زیسته

از  است. در تربیت خود اوز اصلی به نقش نشان دهم که در آن، تمرک

ه یک شخص دیگر شد، آنکه مبدل بتوانم تصور کنم بیآنجایی که نمی

معلم نویسنده شدن، من را به سوی برداشت از      معلم  بتوان رشد کرد،

دارد، به عنوان شخصی که در فرایند توسعه و بالندگی خود گام بر می

 سوق داد.

انه روشنگرهای که روایت یمعلمانتمامی  ازدر این جا الزم است  

ی از در مورد انعکاس تصویرخودم را به شدت، آنان موجب شد 

  .کنمیاد احترام با ، آنان مسئول ببینم ینشمندیب
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دکتر محمد عطاران )استاد دانشگاه خوارزمی( با آقای از جناب باید 

ی ی اولیههای خوب ایشان ایدهکمال ادب و احترام یاد کنم که اندیشه

آقای از جناب همچنین  نگارش این کتاب را در ذهن من شکل داد.

دانای دکتر فرهاد عیسایی سپاسگزاری کنم که در کسوت یک معلم 

به لطف بزرگواری داشتند.  ارکنقش موثری در پیشبرد  فرهنگ و ادب

 ایمقدمهو شان در ویرایش کتاب سود بردم ایشان از نقدها و مالحظات

دکتر اورنگ آقای و در نهایت از جناب  .نوشتندنیز بر آن ارزش با

برای بهتر شدن کار  نافع ایشانهای خالصانه و  یاریکاوسی به خاطر 

 تشکر می نمایم.

در این نوشتار از نقش ی پایانی، مایلم اضافه کنم که به عنوان نکته

ای معلم و از رهگذر آن تالش وی برای حرفه موثر نوشتن در زندگی

در  ی خودش سخن به میان آمده است.کسب دانایی و رشد و توسعه

ام؛ با وجود این، راه این راه، تصور می کنم در حد توان، تالش کرده

است و از این منظر هر کاری جای اصالح و پایان  کمال طوالنی و بی

امیدوارم این کتاب کوچک برای معلمان،  بهتر شدن دارد.

ی تعلیم و تربیت  مند به حوزهدانشجومعلمان و پژوهشگران عالقه

 حاوی نکات سودمند و کاربردی باشد.

 طهماسب کاوسی

 1398 دی                                                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مقدمه

 

با عنایت و تکیه به این منظر که متد و روش آگاهی آدمی به تعداد 

-این تکثر و نامتناهی بودن آدمی و روش آگاهی او، شاخصهو  ،اوست

از آنجایی که برای و ی بودن انسان و زیبایی جهان است. سرمد ی

ای جدید یا ها، یافتهرسیدن به حقیقت و زیبایی، سیر در شاهراه

بنا بر این اکثر اختراعات و  خواهد داشت؛رهاوردی نداشته و ن

ها، اکتشافات انسان با نگرش متفاوت و حرکت و رفتن از کوره راه

 .تحصیل گردیده است

خود و دیگر  یهستزی یاین کتاب با نگرش به تجربه یهنگارند

بدیل را یافته اوردی بسیار پر مایه و سرمایه بی، رهنویسندگان      معلم 

این بینش را  ،حاضر و مهمدکتر طهماسب کاوسی، در اثر  .است

در  ،تدریس و یادگیری آفریدند که برای رسیدن به آرمان امر

های درسی و جلسات گروهها در  های ضمن خدمت و مصاحبت کالس

شورای دبیران، اندیشیدن به موضوعات از پیش تعیین شده و تجربه 
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ها برای سیر و ها و دادهبلکه بهترین شاخصهرهاوردی ندارد. نشده، 

 ،زیبا تحصیل کردن و درست اندیشیدن در هر پدیدهحرکت به سوی 

گذاشتن  به اشتراکو  نویسندگان     معلم  یزیسته یمطرح کردن تجربه

های همکاران و موضوعات و سخنان تفکر انگیز است، نه تجربه

     ک ش.سخنان یا موضوعات معاشر، بدون هدف و زمان

نویسنده ارجمند را در اثر، و رمز موفقیت واقعی و تحقیقی بودن 

خودش  یزیسته یمصاحبت ایشان با همکاران و زندگی یا تجربه

های ضمن های دورهبعد از نشست های ایشانیافتم و به ویژه یادداشت

خدمت یافتم که بیشتر، شاید بتوان گفت تمامی معلمان از نداشتن 

 ها، گفتار داشتند و ناخرسندی می کردند.خروجی چنین نشست

مخاطبان این اثر مهم، مسئوالن صادق ستادی وزارت آموزش و 

هستند، نه شاغل در پرورش، معلمانی که عاشق تدریس و یادگیری 

های هایی است که سوز شکوفایی گلو همه انسان وزش و پرورشآم

های فردی و و از تفاوت را دارندی خود اندیشه و کردار زرین جامعه

 از بقا در نو شدن محظوظ و مسرور می شوند. به قول موالنا:

 «شود دنیا و ما            بی خبر از نو شدن اندر بقاهر نفس نو می»

  (1145: 1)مثنوی، 



   15مقدمه

طول  درکه عاشقانه  -در این مقدمه فرض است از تمامی همکاران

آفرینی در امر تدریس و شگفتی کردن نظر و منظرخدمت با اظهار

های ضمن خدمت و در نهایت سبب تولید این اثر شدند و بذل کالس

با کمال احترام و سپاسگزاری یاد کنیم. نام شریف همه  -جهد کردند

ی در کتاب مذکور است. و فضل تقدم همه آنان به مناسبت جای جا

ترین درجه احساس مسئولیت اجتماعی پیشکسوتان عاشق که عالی

  وظ است.فداشتند مح

 فرهاد عیسایی

 1398آذر                                                                 

 


