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 ëدكتر احمد بهپژوه

استاد روانشناسی دانشگاه تهران

معلم موفق
کيست؟
«شغل معلمي ،شغل انبياء است».
امام خميني (ره)
سالم بر انسانهاي انسان ساز
سالم بر عاشقان دانا ساز
سالم بر اسوههاي ايمان
سالم بر آيندهسازان ايران
سالم بر معلمان و مربيان

چند سؤال

با اين باور که «معلمان خوب ،خوب به دنيا نمیآیند،
بلکه خوب ســاخته میشوند» ،لطفاً به پرسشهای زير
بينديشيد:
 ëيک معلم موفق و کارآمد چه کسی است؟

 ëيک معلــم موفق و کارآمد داراي چه ویژگیهایی
است؟
 ëيک معلم موفق و کارآمد چه نقشهايي بايد ايفا
کند؟
 ëيک معلم موفق و کارآمد چه وظايفی به عهده دارد؟
 ëبرای اينکه يک معلم بتواند نقشها و وظايف خود
را به خوبی ايفا کند ،به چه دانشها و شناختهایی نياز
دارد؟
 ëشــما خود را به عنوان يک معلم ،چگونه ارزيابی
میکنید؟
 ëآيا شما معلمي موفقايد؟
 ëدر صورت ارائة پاســخ مثبت ،شــما تا چه ميزان
ويژگیهای يک معلم موفق را احراز کردهايد؟

مقدمه

ضرورت
دارد در نظام
جمهوري
اسالمي ايران
هر قدر که
امکان دارد
معلمان،مورد
احترام و تکريم
قرار گيرند و به
نيازهایآنان
توجه شود.
از سوی ديگر
شايستهاست
مکانیسمهای
مادی،معنوی
و اجتماعی به
کار گرفته شود
تاباهوشترين،
الیقترین،
نجيبترين،
عالمترینو
عاشقترینو
شایستهترین
افرادجامعه
به عنوان معلم
گزينشوتربيت
شوند و به سوی
شغلشريف
معلمیروی
آورند.

مــاهــنــامــه
آموزشیـتربیتی

نظام جمهوري اسالمي ايران براي تحقق هدفهای
انقالب اسالمي و تداوم آن ناگزير است که به نظام آموزش
و پرورش توجه کند و نظام آموزش و پرورش براي تحقق
هدفهای خود بايد به تأمين و تربيت نيروي انساني اليق
و شايسته براي عصر حاضر و آتي بينديشد .در اين مسير،
مهمترین نيروي انســاني ،همانا «معلم -مربي» است.
ميگوييم «معلم -مربي»  ،زيرا تعليم و تربيت يا آموزش
و پــرورش الزم و ملزوم يکديگرند (بهپژوه .)1391 ،يک
شخص همان قدر معلم است و تعليم ميدهد که مربي
اســت و تربيت ميکند .به باور اينجانب انسان است که
سرنوشت انسان را رقم میزند و «معلم ،امانتداری است
که ِ
امانت او غير از همة امانتهاست؛ انسان ،امانت اوست»
(امام خمينی ،ره) .از اين رو ،همة معلمان به عنوان الگو و
قهرمان دانشآموزان قلمداد میشوند و نقشي بسيار مهم
در رشــد همهجانبة آنان ايفا میکنند و گاهی مالحظه
میشود رفتار معلم ،منش معلم ،صدای معلم ،نفوذ نگاه
و چهرة او اثر تربيتی دارد .بديهی اســت ما معلمان ،چه
بخواهيم و چه نخواهيم ،نخست زير نظر خداوند سبحان
و سپس زير نظر دانشآموزان و دانشجويانمان قرار داريم
و آنــان از طريق الگو برداری و همانندســازی از ما ياد
میگیرند و ما را الگوی خود قرار میدهند .بدون شــک،
دانشآموزان ،بيشتر تمايل دارند خود را با معلمان موفق
و محبوب ،همانند سازی کنند؛ در نتيجه قبل از «درس
شيرين رياضی»« ،معلم شيرين رياضی» مطرح است!
از اين رو ،ضرورت دارد در نظام جمهوري اســامي
ايران هر قدر که امکان دارد معلمان ،مورد احترام و تکريم
قرار گيرند و به نيازهای آنان توجه شــود .از سوی ديگر
شايسته است مکانیسمهای مادی ،معنوی و اجتماعی به
کار گرفته شود تا باهوشترين ،الیقترین ،نجيبترين،
عالمترین و عاشــقترین و شایستهترین افراد جامعه به
عنوان معلم گزينش و تربيت شــوند و به ســوی شغل
شريف معلمی روی آورند .به باور اينجانب ،معلمی ،کار
عشق است و عشق است که حرکت میآفریند و هر که
عاشق باشد ،معلم میشود.
بيشــک ،هدفهای نظام آموزش و پرورش به طور
عمده توسط يکايک معلمان و استادان در همة سطوح
پيش از دبستان ،دبستان ،متوسطه و عالي تحقق مييابد.
از اين رو ،اهميت و عظمت نقش معلم -مربي در جوامع
بشري به حدي است که از سويي پيامبران الهي خود را
معلم معرفي ميکنند و از سوي ديگر مالحظه ميشود

که تاريخ ،اغلب به دست معلمان بزرگ رقم زده ميشود.
موفق تاريخ،
با اندک تأمل در زندگي معلمان و استادان ِ
نقشها و وظايف و ویژگیهایی به شــرح زير مشخص و
شناساييميشوند:1
در گام نخست ،معلم موفق ،کسی است که به نقشهای
خود به شرح زير آگاهی دارد و به آنها عمل میکند :
 -1در نقش يک معلم ،مدرس و یاد دهنده
 -2در نقش يک مربي و پرورشکار
 -3در نقش يک الگوي انسانسازي
 -4در نقش يک هنرمند
 -5در نقش يک فرد متخصص و حرفهاي
 -6در نقش يک متعلم و يادگيرنده
 -7در نقش يک اصالحگر رفتار
 -8در نقش يک اصالحگر جامعه
 -9در نقش يک شهروند و عضوي از جامعه
 -10در نقش يک ناقل فرهنگي
 -11در نقش يک مشاور تحصيلي و تربيتي
 -12در نقش يک راهنمای درسی
 -13در نقش يک مدير آموزشي
 -14در نقش يک کاتاليزور و راهنماي يادگيري
 -15در نقش يک مددکار اجتماعي
 -16در نقش يک تکنولوژيست آموزشي
 -17در نقش يک پژوهشگر
 -18در نقش يک راهنماي مطالعاتي
 -19در نقش يک مبلّغ مذهبي
 -20در نقش يک ناظم و برقرار كنندة انضباط
 -21در نقش مسئول فعاليتهاي فوق برنامه و اوقات
فراغت
 -22در نقش يک برنامهريز درسي و آموزشي
 -23در نقش يک قاضي و ارزيابي کننده
 -24در نقش يک مادر يا پدر
 -25در نقش يک مشاور خانواده
در گام دوم ،معلم موفق ،کسی است که به وظايف خود
به شرح زير آگاهی دارد و به آنها عمل میکند:
معلم موفق ،کسی است که :به شناخت و دانشهای
الزم ،مانند روانشناســی ،تعليم و تربيــت ،روشهای
تدريس ،روشهای اصالح رفتار و نظاير آن مجهز باشــد
(توانايی ،در دانايی است).
معلم موفق ،کسی است که :الگویي شايست ه است،
به کارش عالقهمند است و عاشق معلمی است.
معلم موفق ،کسی است که :به اصول و مبانی تعليم
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بيشک،
هدفهای
نظام آموزش و
پرورش به طور
عمدهتوسط
يکايکمعلمان
و استادان در
همةسطوح
پيش از دبستان،
دبستان،متوسطه
و عالي تحقق
مييابد .از اين
رو ،اهميت و
عظمتنقش
معلم -مربي در
جوامعبشري
به حدي است
که از سويي
پيامبرانالهي
خود را معلم
معرفيميکنند

و تربيت آگاهی دارد و عاشــق تعليم و تربیت است و در
رشتة تحصيلی خود از تخصص الزم برخوردار است.
معلم موفق ،کسی است که :بتواند از نقش «پليس
بودن» خود بکاهد و بر نقش «مادر بودن» يا «پدر بودن»
خودبيفزايد.
معلم موفق ،کسی است که :سعی میکند در ارتباط
با دانشآموزان از به کار بردن روشهای انضباطی افراطی
اجتنابکند.
معلم موفق ،کسی است که :از همکاران خود و معلمان
ديگر به نيکی ياد میکند و به دانشآموزان اجازه نمیدهد از
معلمان يا دانشآموزان ديگر بدگويی يا غيبت کنند.
معلم موفق ،کسی است که :رشتههای تحصيلی
ديگر را کم اهميت يا بی اهميت جلوه نمیدهد و بر نياز
جامعه به همة معارف بشری تأکيد میکند.
معلم موفق ،کسی است که :از کجرویهای اخالقی
و اجتماعی اجتناب میکند (برای مثال ،از کشيدن سيگار
و استعمال مواد مخدر خودداری میکند).
در گام سوم ،معلم موفق ،کسی است که در ارتباط با
دانشآموزان به وظايف خود به شرح زير آگاهی دارد و به
آنها عمل میکند:
معلم موفق ،کسی اســت که :دانشآموزان خود
را دوســت داشته باشد و به نحوي شايست ه با آنان رابطه
برقرارکند.

معلم موفق ،کسی اســت که :به رشد همهجانبة
دانشآموزان توجه میکند و رشــد آنان را در تمام ابعاد
تسهيلمینماید.
معلم موفق ،کسی است که :به دانشآموزان خود
درس زندگی و چگونه زيســتن را ياد میدهد و آنان را
با مهارتهای زندگی ،مهارتهای اجتماعی و مهارتهای
ارتباطی آشنا میکند.
معلم موفق ،کسی است که :سعی میکند نيازهای
دانشآموزان خود را بشناسد و به آنها پاسخ مناسب دهد.
معلم موفق ،کسی اســت که :انتظارهای خود را
متناسب با توانهای دانشآموزان تعديل میکند.
معلم موفق ،کسی است که :سعی میکند اسامی
دانشآموزان خود را حفظ کند و آنان را با احترام و با نام
خطاب کند.
معلم موفق ،کسی اســت که :با دانشآموزان خود با
احترام و ادب صحبت میکند و حقوق آنان را رعايت مینماید.
معلم موفق ،کسی است که :با دانشآموزان با مهر و
محبت صحبت میکند .در اين ارتباط گفتهاند:
درس معلم ار بود زمزمة محبتی
جمعه به مکتب آورد طفل گريز پاي را
معلم موفق ،کســی اســت که :ســعی میکند
دانشآموزان خود را به انديشيدن دعوت کند و آنان را به
سوی مستقل شدن سوق دهد.

معلم موفق ،کسی است که :میکوشد دانشآموزان
را متناسب با ميزان تالش و پيشرفتشان تشويق کند ،نه
آنکه در آنان غرور بيجا ايجاد نمايد.
معلم موفق ،کسی است که :صياد رفتارهای مطلوب
اســت و به رفتارهای مطلوب دانشآموزان در همة امور
(اجتماعی ،اخالقی ،هنری و ورزشی) توجه میکند و آنها
را مورد تشويق قرار میدهد.
معلم موفق ،کسی است که :به دانشآموزان اعتماد
میکند.

در گام چهارم ،معلم موفق ،کسی است که در ارتباط
با تدريــس و کالسداری به وظايف خود به شــرح زير
آگاهی دارد و به آنها عمل میکند:
معلم موفق ،کسی است که :با تهية طرح درس و با
مطالعه و آمادگی قبلی سر کالس حاضر میشود.
معلم موفق ،کســی است که :ســعی میکند با
برنامهریزی و مديريت مناسب ،از زمان کالس به بهترين
وجه استفاده کند و زمان کالس را به بطالت نمیگذراند.
معلم موفق ،کسی است که :سعی میکند به موقع

يک شخص
همان قدرمعلم
است و تعليم
ميدهد که
مربي است و
تربيتميکند.
بهباوراينجانب
انسان است
کهسرنوشت
انسان را رقم
میزند و «معلم،
امانتداری
است که ِ
امانت
او غير از همة
امانتهاست؛
انسان،امانت
اوست» (امام
خمينی،ره).
از اين رو،
همةمعلمان
به عنوان الگو
و قهرمان
دانشآموزان
قلمداد
میشوند و
نقشيبسيار
مهم در رشد
همهجانبةآنان
ايفامیکنند

مــاهــنــامــه
آموزشیـتربیتی

معلم موفق ،کســی اســت که :با پرســشهای
دانشآموزان به طور صحيح و تشويق آميز برخورد میکند.
معلم موفق ،کســی است که :میکوشد فعاالنه به
حرفهای دانشآموزان گوش کند و در مواقع الزم با آنان
همدردی و هم احساسی نمايد.
معلم موفق ،کسی است که :سعی میکند گاهی
فرصتهایی برای ابــراز وجود و خودنمايی دانشآموزان
فراهم کند.
معلم موفق ،کسی است که :سعی میکند ظرفيت و
انگيزش يادگيری دانشآموزان را افزايش دهد.
معلم موفق ،کســی است که :سعی میکند عزت
نفس دانشآموزان را بهبود و ارتقا بخشد.
معلم موفق ،کسی است که :به تفاوتهای فردی
دانشآموزان توجه میکند ،تفاوتهای فردی را میپذیرد،
از مقايســة آنان اجتناب مینماید و ميزان پيشرفت يا
پســرفت هر دانشآموز را با خودش و با گذشة خودش
ميسنجد.
معلم موفق ،کسی است که :به احساسات و عواطف
دانشآموزان توجه میکند.
معلم موفق ،کسی است که :تالش میکند هنگام رو
نامطلوب دانشآموزان ،علتهای
به رو شدن با رفتارهای
ِ
بروز رفتارها را مورد شناســايی قرار دهد (توجه به اصل
علت و معلول).
معلم موفق ،کسی است که :هنگام رو به رو شدن با
رفتارهای نامطلوب دانشآموزان ،واکنش مناسب از خود
نشان میدهد.
معلم موفق ،کسی اســت که :رابطة ميان رفتار و
پيامدهای آن را (رابطة ميان حاصل سعی و تالش و نمره)
به دانشآموزان میشناساند .در اين باره گفتهاند:
نابرده رنج ،گنج ميسر نمیشود
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

معلم موفق ،کسی است که :میکوشد دانشآموزان
را با يکديگر دوست کند و مهارتهای دوستيابی را به
آنان آموزش دهد.
معلم موفق ،کسی است که :دانشآموزان را همان
طور که هستند ،میپذیرد.
معلم موفق ،کسی است که :با دانشآموزان صادقانه
و بــا صميميت رفتار میکند و میکوشــد بين گفتار و
رفتارش هماهنگی باشد.
معلم موفق ،کســی اســت که :میکوشد در حد
امکان خطاهــای کوچک دانشآموزان را مورد اغماض و
چشمپوشی قرار دهد.
معلم موفق ،کسی است که :میکوشد به قولهای
داده شــدة خود عمل کند و از دادن قولها و وعدههای
نامعقول خودداری نمايد.
معلم موفق ،کسی است که :در ارزيابی و قضاوتهای
خود دربارة دانشآموزان عادالنه رفتار میکند و حتی در
نگاه کردن به آنان ،عدالت را رعايت مینماید.
معلم موفق ،کســی است که :سعی میکند ميان
دانشآموزان به لحاظ وضعيت مالی يا شرايط خانوادگی،
تبعیض قايل نشود.
معلم موفق ،کسی است که :از خجالت دادن ،مسخره
کردن و تحقير کردن دانشآموزان اجتناب میکند.
معلم موفق ،کســی اســت که :از برچسب زدن
بــه دانشآموزان و پیشداوری کــردن اجتناب میکند
(تفکيک رفتا ِر بد از دانشآمو ِز بد).
معلم موفق ،کسی است که :به دانشآموزان احترام
میگذارد و برای آنان ارزش قايل است.
معلم موفق ،کسی است که :سعی میکند در صورت
امکان به منظور شناخت همهجانبة دانشآموزان ،گاهی
در فعالیتهای غير رســمی (مانند اردوها و ورزشهای
گروهی) شرکت کند.
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خردادماه 1394
شــمــارة 428
ما معلمان،چه
بخواهيمو
چهنخواهيم،
نخست زيرنظر
خداوندسبحان
و سپس زير نظر
دانشآموزان و
دانشجويانمان
قرار داريم و
آنان از طريق
الگو برداری و
همانندسازی
از ما ياد
میگیرند و ما
را الگوی خود
قرارمیدهند.
بدون شک،
دانشآموزان،
بيشترتمايل
دارند خود را با
معلمان موفق و
محبوب،همانند
سازی کنند؛ در
نتيجه قبلاز
«درس شيرين
رياضی»«،معلم
شيرينرياضی»
مطرح است!

در کالس حضــور يابد و زودتــر از موقع ،کالس را ترک
نکند.
معلم موفق ،کســی است که :بتواند فضایي آرام و
مناسب در کالس ايجاد کند.
معلم موفق ،کســی اســت که :گاهی در فرايند
تدريس ،برای ايجاد تنوع ،لطيفهاي مناسب بيان میکند.
معلم موفق ،کســی اســت که :سعی میکند با
فضاسازی مناسب ،به شرايط فيزيکی کالس (مانند نور
کافی ،هوای مناسب و گرما و سرماي کالس) توجه کند.
معلم موفق ،کســی است که :ســعی میکند با
آشناسازی دانشآموزان با واقعیتها ،ميان کالس درس
و دنيای واقعی پيوند ايجاد کند.
معلم موفق ،کسی است که :در فرايند تدريس ،به
جای توجه به «محصول يادگيری» ،به «فرايند يادگيری»
توجه دارد.
معلم موفق ،کســی است که :به کميت و کيفيت
يادگيری دانشآموزان توجه میکند.
معلم موفق ،کسی است که :میکوشد برای تدريس
اثربخشتر ،از مواد آموزشــی و وسايل آموزشی مناسب
استفادهکند.
معلم موفق ،کسی است که :میکوشد برای تدريس
اثربخشتر ،از مثالهای واقعی و داســتانهای آموزندة
مناسب استفاده کند.
معلم موفق ،کســی اســت که :اگر از نظر علمی،
مرتکب اشتباهی شود ،صادقانه اشتباه خود را میپذیرد و
در مقام رفع و اصالح آن بر میآید.
معلم موفق ،کســی است که :ســعی میکند در
صورت لزوم از برنامههای آموزش انفرادی استفاده کند.
معلم موفق ،کسی است که :به حضور دانشآموزان
توجه دارد و میکوشد علت غيبت دانشآموزان غايب را
جويا شود و پیگيری کند.
معلم موفق ،کســی است که :ســعی میکند در
صورت امکان به منظور شناخت همهجانبة دانشآموزان،
با هماهنگی قبلی ،از منزل آنان بازديد به عملآورد.
معلم موفق ،کسی است که :سعی میکند از طريق
دفتــر ارتباط با خانواده ،با والديــن دانشآموزان ارتباط
نزديک داشته باشد.
معلم موفق ،کسی است که :سعی میکند در جلسة
آموزشی اوليا شرکت کند.
معلم موفق ،کســی اســت که :سعی میکند نزد
والدين از نقاط مثبت دانشآموزان صحبت کند.

معلم موفق ،کســی است که :میکوشد آراستگی
ظاهر خود را حفظ کند و لباس مرتب و تميز بپوشد.
معلم موفق ،کسی است که :سعی میکند کالسش
را به کالس آرامش ،مهربانی ،محبت ،صميميت ،عشق،
پيشرفت و امنيت تبديل کند.
معلم موفق ،کســی است که :از شخصيتی استوار
و پايدار برخوردار اســت و شخصيت او آمیزهای از مهر،
عطوفت ،متانت ،شکيبايی و تعهد است.
معلم موفق ،کسی است که :سعی میکند در رفتار
و گفتار خود ارزشهایی مانند امانتداری ،راستگویی،
وفای به عهد ،نظم و انضباط و ســعی و تالش را ترويج
دهد و ارج بنهد.

مدرسة عشق

ســرانجام ،معلم موفق ،کسی اســت که در مدرسة
عشــق تدريس میکند و در اين بخش ،به عنوان حسن
ختام ،مدرسة عشق ،سرودة زيبای مجتبی کاشانی تقديم
میشود:
در مجالی که برايم باقی است،
باز همراه شما ،مدرسهای میسازیم،
که در آن همواره اول صبح ،به زبانی ساده،
مهر ،تدريس کنند و بگويند:
خدا ،خالق زيبايی و سرايندة عشق ،آفرينندة ماست.
در مجالی که برايم باقی است،
باز همراه شما ،مدرسهای میسازیم،
که خرد را با عشق ،علم را با احساس،
رياضی را با شعر و دين را با عرفان،
همه را با تشويق ،تدريس کنند؛
الی انگشت کسی ،قلمی نگذارند،
و نخوانند کسی را حيوان
و نگويند کسی را کودن
و معلم هر روز ،روح را حاضر و غايب بکند،
و به جز ايمانش ،هیچکس چيزی را حفظ نبايد بکند،
مغزها ،پر نشود چون انبار،
قلبها ،خالی نشود از احساس،
درسهایی بدهند که به جای مغز ،دلها را تسخير کنند.
از کتاب تاريخ ،جنگها را بردارند،
در کالس انشا ،هر کسي حرف دلش را بزند،
«غير ممکن» را از خاطرهها محو کنند،

تا کســی بعد از اين ،باز نگويد« :هرگز» و به آسانی
«همرنگ جماعت نشود!»
زنگ نقاشی ،تکرار شود،
رنگ را در پاییز تعليم دهند ،قطره را درباران ،موج
را در ساحل،
زندگی را در رفتن و برگشتن از قلة کوه،
و عبادت را در خدمت به خلق،
کار را در کندو و طبيعت را در جنگل و دشت.
مشق شب اين باشد که شبی چندين بار همه تکرار
کنيم :
عدل ،آزادی ،قانون ،شادی و ...
امتحانی بشود که بسنجد ما را،
تا بفهمند چقدر عاشق و آگه و آدم شدهایم!

 éبه احترام مقام بلند همة معلمان ،لحظهای با تمام
وجود به پا میخیزم.
 éبه حرمت تأثیری که همة معلمان بر فرزندان اين
سرزمين داشتهاند ،هزاران گل تقديم آنان میکنم.
 éبه اميد فرداهای بهتر ،سبزتر ،موفقتر ،مهر افزونتر
و بهاریتــر ،بــه يکايک معلمان وطنم ســامی گرم و
صميمانهميگويم.

 -1براي مطالعة بيشــتر مراجعه فرماييد به کتاب:
هووارت ،روي و فيشــر ،پــام ( .)2005دانشآموزان با
مشکالت عاطفي و رفتاري :راهنماي معلم (چاپ دوم).
ترجمة احمد بهپژوه و هادي هاشمي ( .)1388پيوست
الف :نقشها و وظايف معلم .تهران :انتشارات انجمن اوليا
و مربيان.
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مــاهــنــامــه
آموزشیـتربیتی

سخن پايانی

پي نوشت

معلمموفق،
کسی است که:
بهتفاوتهای
فردی
دانشآموزان
توجهمیکند،
تفاوتهای
فردی را
میپذیرد،
ازمقايسة
آناناجتناب
مینمایدو
ميزانپيشرفت
يا پسرفت هر
دانشآموز را
با خودش و با
گذشة خودش
ميسنجد.
معلمموفق،
کسی است که:
بهاحساسات
و عواطف
دانشآموزان
توجهمیکند.
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