
 آقای دکتر مرتضوی زاده چطور شد معلمی را انتخاب 
کردید؟

در دورانــی که دانشــجوی دورۀ کارشناســی »دانشــگاه عالمه 
طباطبایی« بودم، هم زمان نهاد ریاســت جمهوری، وزارت کشــور، 
نیروی انتظامی و آموزش وپرورش اطالعیه دادند که خواهان جذب 
دانشجویان رشتۀ مدیریت و برنامه ریزی آموزشی هستند و باید پس 
از اتمام تحصیالت، متعهد به خدمت در مجموعۀ انتخابی باشــند. 
به راحتی می توانســتم در یکی از آن ها استخدام شوم، ولی به دلیل 
عالقه ای که به معلمی داشــتم، آموزش وپرورش را انتخاب کردم و 
متعهد به خدمت در ادارۀ آموزش وپرورش منطقۀ 17 تهران شــدم. 
بعد از چهار سال به سختی توانستم به استان کهگیلویه و بویراحمد 
انتقال دائم بگیرم. پس از آن در روســتاهای استان مسئولیت هایی 
مانند معلم تک پایه، معاون مدرســه و مدیر مدرســه را داشته ام. از 
معلمی لذت می برم و تأکید می کنم اگر بار دیگر به گذشته برگردم، 
باز هم معلمی را انتخاب می کنم و خدا را برای این توفیق شکرگزارم.

 مهم ترین ویژگی معلم؟
مهم ترین ویژگی معلم این است که عاشق کارش باشد. معلمی را 
با تمام وجود دوست داشته باشد و به معلم بودن خود افتخار کند 
و شــک و تردید نداشته باشد. دانش آموزان را آنچنان که هستند 
بپذیرد و عاشــق آن ها هم باشــد. رابطۀ صمیمانــه ای با آن ها و 
والدینشان داشته باشد، حرفه ای عمل کند، حرفه ای لباس بپوشد 

و حرفه ای زندگی کند. بداند که باید در دســترس باشد و در هر 
لحظه پاسخ گوی دانش آموزان باشد.

تاکنون کتاب های متعددی دربارة موضوع هایی   شما 
که مورد نیاز معلمان اند، تألیف کرده اید. ضرورت نوشتن 
کتاب »مدیریــت و برنامه ریزی کالس های چندپایه« چه 

بود؟
حدود دو ســال تربیت معلم عشایر دخترانۀ کشور در استان ماـ  
کهگیلویه و بویراحمدـ  دایر بود و تدریس درس اصول و روش های 
تدریــس به عهدۀ مــن بود. با توجه به اینکه دانشــجویان بعد از 
اتمام تحصیالت در مدارس عشــایری مشغول به کار می شدند و 
اکثر مدارس عشایر چندپایه بودند، به این فکر افتادم که مدیریت، 
برنامه ریزی و تدریس ویژۀ کالس های چندپایه را به آن ها آموزش 
دهــم. در آن ســال ها بهتریــن کتابی که وجود داشــت، کتاب 
»برنامه ریزی، تدریس و ادارۀ کالس های چندپایه«، نوشــتۀ رضا 
رئوف رضایی بود. 35 صفحه داشــت و در زمان خودش بهترین 

کتاب بود. اما کافی نبود.
تحقیقات و مقاالت متعدد خارجی را ترجمه کردم. ابتدا کتابی با 
عنوان »راهنمای تدریس در کالس های چندپایه« تألیف کردم که 
توسط »انتشــارات عابد« بیش از پنج بار چاپ شد. در بیش از 10 
استان کشور کارگاه آموزش معلمان کالس های چندپایه برگزار کردم. 
وقتی دانشگاه فرهنگیان تأسیس شد، شورای عالی آموزش وپرورش 

کشورهای در حال توسعه هم کالس چندپایه دارند
گفت وگو با سید حشمت اهلل مرتضوی زاده، مؤلف کتاب مدیریت و برنامه ریزی کالس های چند پایه 

نوشــتن کتاب کار آسانی نیست، خاصه 
بنویسی!  معلمان  برای  کتابی  بخواهی  اگر 
برای معلمان کتاب نوشتن سخت تر است، 

زیرا معلم کســی اســت که اغلب بیش از 
نویســنده در میدان عمل است و با آنچه که 

بعضی نویســندگان تصور و تجسم می کنند، او به 
عینه هر روز دست و پنجه نرم می کند. برای اینکه کتاب 

ما برای معلمان مفید و اثربخش باشد، باید عالوه بر دانش نظری، 
محیط عمل را هم بشناســیم و از مهارت های الزم برای فعالیت 

کارامد و اثربخش در محیط عمل برخوردار باشیم.
سیدحشمت اهلل مرتضوی زاده از جمله معلمانی است که سال ها 
با گوشــت و پوست و اســتخوان خود کالس درس در دوره های 
متفاوت مدرســه، مراکز تربیت معلمان و دانشگاه فرهنگیان را 
درک کرده اســت. از دوران دانشجویی به معلمی عالقه مند بوده 

و برای توفیق بیشــتر مدارج دانشگاهی 
را تا کسب مدرک دکترا طی کرده است. 
هم زمان براســاس خألئی که از نظر منابع 
احساس  نومعلمان  و  معلمان  برای  آموزشی 
کرد، به زبان و ادبیات معلمی دســت به قلم 
شــد تا بتواند با نوشتن حاصل مطالعات و تجارب 
زیســته اش، یار و مددکار همکاران جوان خود باشــد و 
میراث ماندگاری از خود بر جــای بگذارد که راهنمای تعلیماتی 

نومعلمان باشد.
ایشان، بین مدرســان تربیت معلم در ســال 1386 به عنوان 
»مدرس نمونة  کشوری« و در سال 1387 به عنوان »پژوهشگر برتر 
کشوری« انتخاب شد. برگزیده شدن کتاب »مدیریت و برنامه ریزی 
کالس های چند پایه« در شانزدهمین جشنواره کتاب رشد بهانه ای 

شد تا با وی گفت و گویی داشته باشیم.

گفتوگو
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درس »برنامه ریزی درسی کالس های چندپایه« را در برنامۀ درسی 
رشتۀ علوم تربیتی قرار داد. عالوه بر آن، در دانشگاه اصفهان موضوع 
پایان نامۀ دورۀ دکترای خودم را در این زمینه انتخاب کردم. با معلمان 
دانش آموزان و صاحب نظران داخلی و خارجی مصاحبه کردم. حاصل 
بیش از 10 سال آموزش و پژوهش و نوشتن مقاالت متعدد در این 
زمینه، به نوشتن کتابی با عنوان »مدیریت و برنامه ریزی کالس های 
چندپایه« منتهی شــد که توسط »انتشارات کورش چاپ« به چاپ 

رسید و مورد استقبال معلمان، استادان و محققان قرار گرفت.

 در نوشتن کتاب برای معلمان چه نکاتی را باید مورد 
توجه و دقت قرار داد؟

به نظر من:
ـ رسا و شیوا باشد.

ـ کاربردی باشد.
ـ در جهت تحقق هدف هــای تحول بنیادین آموزش وپرورش و 

برنامه درسی ملی نوشته شده باشد.
ـ فرصت های یاددهی ـ یادگیری را فراهم کند.

ـ مهارت محور باشد.
ـ خودآموز باشــد؛ یعنی معلم بتواند بــا مطالعۀ کتاب بینش، 

نگرش و مهارت جدیدی را دریافت کند.
ـ معلم با مطالعه آن بتواند ظرفیت های جسمی، روحی و روانی 

دانش آموزان را بشناسد.
ـ به معلمان برای درک نقش خود و دانش آموزان کمک کند.

ـ بــه هر دو جنبۀ آموزشــی و تربیتی در محیط کالس درس و 
مدرسه توجه داشته باشد.

 اگر بخواهید بار دیگر کتاب را بازبینی کنید، چه نکاتی 
را کاسته و چه نکاتی را اضافه می کنید؟

چیــزی از کتاب کم نمی کنم، اما بحث تلفیق برنامۀ درســی را 
بسط می دهم.

 برای معلم شدن در کالس چندپایه به چه دانش ها و 
مهارت هایی نیاز است؟

معلم کالس های چندپایه ابتدا به دانش و مهارت هایی که معلم 
تک پایه کســب می کند، نیاز دارد. البته باید آن ها را با شــرایط 
کالس خودش متناسب سازی کند. برای مثال، از همۀ روش های 
تدریــس می تواند اســتفاده کند، اما اجــرای روش ها در کالس 
چندپایه با کالس تک پایه متفاوت اســت. چون شــرایط کالس 
چندپایه با تک پایه متفاوت اســت. معلــم چندپایه باید عالوه بر 
کسب مهارت های حرفه ای، چندحرفه ای باشد. از مسائل مذهبی 
و حقوقی اطالعات مختصری داشــته باشد تا بتواند اختالف های 
محلــی را برطرف کند و به ســؤال های حقوقی و مذهبی جامعۀ 
محلی پاسخ دهد. سفیر پیشرفت و توسعۀ روستا باشد، طرح های 
اقتصــادی را به کمــک جامعۀ محلی پیاده کنــد، و کالس های 
آموزش خانواده و مشــاورۀ ازدواج را برگــزار کند. معلم تک پایه 

بر مواد درســی یک پایه مسلط اســت، اما معلم چندپایه باید بر 
محتوای کتاب های شش پایه تســلط داشته باشد و همچنین از 
درس های دانش آموزان دارای نیازهای ویژه هم اطالع داشته باشد. 

به عالوه، دانش مدیریتی هم باید داشته باشد. 

 روند شکل گیری کتاب چگونه بود؟
ابتدا موقعیت کالس های چندپایه را در ایران و جهان بررســی 
کــردم. مقاالت متفاوتــی ترجمه کردم تا متوجه شــدم، هم در 
کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه کالس 
چندپایه وجود دارد. بیش از 10 ســال است که این موضوع را در 
کشــور آموزش می دهم. تاکنون با سؤال های بی شماری از طرف 
معلمان روبه رو شده ام. با معلمان جلسه های متعددی برگزار کرده ام 
و مصاحبۀ گروهی و انفرادی انجام داده ام. ســاعت ها نشسته ام و 
کالس آن ها را مشاهده کرده ام. مقاله های متعددی هم در مجالت 
رشد چاپ کرده ام. در دورۀ دکترای دانشگاه اصفهان این موضوع 
را عمیق تر بررسی کردم. سپس با توجه به سرفصل های این درس 
در رشــتۀ علوم تربیتی، این کتاب را تألیف کردم و مورد استقبال 

فراوان معلمان قرار گرفت.

 آیا این کتــاب فقط برای معلمان کالس های چندپایه 
قابل استفاده است؟

درست اســت که این کتاب برای معلمان کالس های چندپایه 
نوشته شده است، اما معلمان کالس های تک پایه هم می توانند از 
آن استفاده کنند. مهم ترین روش تدریسی که معلمان کالس های 
چندپایه مورد اســتفاده قرار می دهند، روش »هم شــاگردی« یا 
»خلیفه گری« اســت. این روش در کشورهای دیگر ابتدا در دورۀ 
متوسطۀ تک پایه مورد استفاده قرار گرفت و سپس در کالس های 
چندپایه رایج شــد. بســیاری از محدودیت های این کالس ها در 
کالس هــای تک پایه هم وجــود دارند، اما شــدت و ضعف آن ها 
متفاوت است. برنامۀ هفتگی ابتدا به شیوۀ تک پایه نوشته می شود. 
ســپس برنامۀ چندین پایه را کنار هــم می گذارند. آن گاه برنامۀ 

هفتگی چندپایه شکل می گیرد.
معموالً می پرسند: آیا تدریس تلفیقی یا برنامه ریزی تلفیقی در 
کالس های تک پایه ضرورت ندارد؟ اتفاقاً ضرورت بیشــتری دارد. 
معلم تک پایه می تواند محتوای سه درس متفاوت را با هم تلفیق 
کند و به صورت تلفیقی آموزش دهد. تلفیق اثرات بســیار مثبتی 
دارد. پس معلمان تک پایه اگر این کتاب را مطالعه کنند، کیفیت 

فعالیت های یاددهی ـ یادگیری کالس خود را افزایش می دهند.

 کالم آخر!
نکتۀ آخر اینکه کالس چندپایه کالس زندگی است و معمار این 
زندگی معلم. به مسئوالن وزارت آموزش وپرورش یادآوری می کنم، 
آیین نامۀ 10 ماده ای کالس های چندپایه، مصوبۀ هشــتصدمین 
جلســۀ »شــورای عالی آموزش« را اجرا کنند و امتیازهای ویژۀ 

مصوبه را برای معلمان این کالس ها در نظر بگیرند.
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کتابی که برای 
معلم نوشته 

می شود باید: رسا 
و شیوا، کاربردی، 

مهارت محور، 
خود آموز و در 

جهت تحقق 
اهداف سند 

تحول بنیادین و 
برنامه درسی ملی 
باشد. هم چنین 
به هر دو جنبه 

آموزشی و 
تربیتی در محیط 

کالس درس و 
مدرسه توجه 

داشته باشد


