
»شغل معلمي، شغل انبیاء است.« 
امام خمیني )ره(

سالم بر انسان هاي انسان ساز
سالم بر عاشقان دانا ساز
سالم بر اسوه هاي ایمان 

سالم بر آینده سازان ایران 
سالم بر معلمان و مربیان 

  
چند سؤال

با این باور که »معلمان خوب، خوب به دنیا نمی آیند، 
بلکه خوب ســاخته می شوند«، لطفاً به پرسش های زیر 

بیندیشید:
ë یک معلم موفق و کارآمد چه کسی است؟

ë یک معلــم موفق و کارآمد داراي چه ویژگی هایی 
است؟

ë یک معلم موفق و کارآمد چه نقش هایي باید ایفا 
کند؟

ë یک معلم موفق و کارآمد چه وظایفی به عهده دارد؟
ë برای اینکه یک معلم بتواند نقش ها و وظایف خود 
را به خوبی ایفا کند، به چه دانش ها و شناخت هایی نیاز 

دارد؟
ë شــما خود را به عنوان یک معلم، چگونه ارزیابی 

می کنید؟
ë آیا شما معلمي موفق اید؟

ë در صورت ارائة پاســخ مثبت، شــما تا چه میزان 
ویژگی های یک معلم موفق را احراز کرده اید؟

معلم موفق 
کيست؟

ë دكتر احمد به پژوه
استاد روان شناسی دانشگاه تهران
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مقدمه
نظام جمهوري اسالمي ایران براي تحقق هدف های 
انقالب اسالمي و تداوم آن ناگزیر است که به نظام آموزش 
و پرورش توجه کند و نظام آموزش و پرورش براي تحقق 
هدف های خود باید به تأمین و تربیت نیروي انساني الیق 
و شایسته براي عصر حاضر و آتي بیندیشد. در این مسیر، 
مهم ترین نیروي انســاني، همانا »معلم- مربي« است. 
مي گوییم »معلم- مربي« ، زیرا تعلیم و تربیت یا آموزش 
و پــرورش الزم و ملزوم یکدیگرند )به پژوه، 1391(. یک 
شخص همان قدر معلم است و تعلیم مي دهد که مربي 
اســت و تربیت مي کند. به باور اینجانب انسان است که 
سرنوشت انسان را رقم می زند و »معلم، امانت داری است 
که امانِت او غیر از همة امانت هاست؛ انسان، امانت اوست« 
)امام خمینی، ره(. از این رو، همة معلمان به عنوان الگو و 
قهرمان دانش آموزان قلمداد می شوند و نقشي بسیار مهم 
در رشــد همه جانبة آنان ایفا می کنند و گاهی مالحظه 
می شود رفتار معلم، منش معلم، صدای معلم، نفوذ نگاه 
و چهرة او اثر تربیتی دارد. بدیهی اســت ما معلمان، چه 
بخواهیم و چه نخواهیم، نخست زیر نظر خداوند سبحان 
و سپس زیر نظر دانش آموزان و دانشجویانمان قرار داریم 
و آنــان از طریق الگو برداری و همانندســازی از ما یاد 
می گیرند و ما را الگوی خود قرار می دهند. بدون شــک، 
دانش آموزان، بیشتر تمایل دارند خود را با معلمان موفق 
و محبوب، همانند سازی کنند؛ در نتیجه قبل از »درس 

شیرین ریاضی«، »معلم شیرین ریاضی« مطرح است!
از این رو، ضرورت دارد در نظام جمهوري اســالمي 
ایران هر قدر که امکان دارد معلمان، مورد احترام و تکریم 
قرار گیرند و به نیازهای آنان توجه شــود. از سوی دیگر 
شایسته است مکانیسم های مادی، معنوی و اجتماعی به 
کار گرفته شود تا باهوش ترین، الیق ترین، نجیب ترین، 
عالم ترین و عاشــق ترین و شایسته ترین افراد جامعه به 
عنوان معلم گزینش و تربیت شــوند و به ســوی شغل 
شریف معلمی روی آورند. به باور اینجانب، معلمی، کار 
عشق است و عشق است که حرکت می آفریند و هر که 

عاشق باشد، معلم می شود.
بي شــک، هدف های نظام آموزش و پرورش به طور 
عمده توسط یکایک معلمان و استادان در همة سطوح 
پیش از دبستان، دبستان، متوسطه و عالي تحقق مي یابد. 
از این رو، اهمیت و عظمت نقش معلم- مربي در جوامع 
بشري به حدي است که از سویي پیامبران الهي خود را 
معلم معرفي مي کنند و از سوي دیگر مالحظه مي شود 

که تاریخ، اغلب به دست معلمان بزرگ رقم زده مي شود. 
با اندک تأمل در زندگي معلمان و استادان موفِق تاریخ، 
نقش ها و وظایف و ویژگی هایی به شــرح زیر مشخص و 

شناسایي مي شوند1:
در گام نخست، معلم موفق، کسی است که به نقش های 

خود به شرح زیر آگاهی دارد و به آنها عمل می کند :
1- در نقش یک معلم، مدرس و یاد دهنده 

2- در نقش یک مربي و پرورشکار
3- در نقش یک الگوي انسان سازي

4- در نقش یک هنرمند
5- در نقش یک فرد متخصص و حرفه اي

6- در نقش یک متعلم و یادگیرنده 
7- در نقش یک اصالح گر رفتار 
8- در نقش یک اصالح گر جامعه

9- در نقش یک شهروند و عضوي از جامعه
10- در نقش یک ناقل فرهنگي

11- در نقش یک مشاور تحصیلي و تربیتي
12- در نقش یک راهنمای درسی
13- در نقش یک مدیر آموزشي

14- در نقش یک کاتالیزور و راهنماي یادگیري
15- در نقش یک مددکار اجتماعي

16- در نقش یک تکنولوژیست آموزشي
17- در نقش یک پژوهشگر

18- در نقش یک راهنماي مطالعاتي
19- در نقش یک مبّلغ مذهبي

20- در نقش یک ناظم و برقرار كنندة انضباط
21- در نقش مسئول فعالیت هاي فوق برنامه و اوقات 

فراغت
22- در نقش یک برنامه ریز درسي و آموزشي

23- در نقش یک قاضي و ارزیابي کننده
24- در نقش یک مادر یا پدر

25- در نقش یک مشاور خانواده
در گام دوم، معلم موفق، کسی است که به وظایف خود 

به شرح زیر آگاهی دارد و به آنها عمل می کند:
معلم موفق، کسی است که: به شناخت و دانش های 
الزم، مانند روان شناســی، تعلیم و تربیــت، روش های 
تدریس، روش های اصالح رفتار و نظایر آن مجهز باشــد 

)توانایی، در دانایی است(.
معلم موفق، کسی است که: الگویي شایسته  است، 

به کارش عالقه مند است و عاشق معلمی است.
معلم موفق، کسی است که: به اصول و مبانی تعلیم 
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 ضرورت 
دارد در نظام 

جمهوري 
اسالمي ایران 

هر قدر که 
امکان دارد 

معلمان، مورد 
احترام و تکریم 
قرار گیرند و به 
نیازهای آنان 
توجه شود. 

از سوی دیگر 
شایسته است 
مکانیسم های 
مادی، معنوی 
و اجتماعی به 
کار گرفته شود 
تا باهوش ترین، 

الیق ترین، 
نجیب ترین، 
عالم ترین و 

عاشق ترین و 
شایسته ترین 
افراد جامعه 

به عنوان معلم 
گزینش و تربیت 
شوند و به سوی 

شغل شریف 
معلمی روی 

آورند.



و تربیت آگاهی دارد و عاشــق تعلیم و تربیت است و در 
رشتة تحصیلی خود از تخصص الزم برخوردار است.

معلم موفق، کسی است که: بتواند از نقش »پلیس 
بودن« خود بکاهد و بر نقش »مادر بودن« یا »پدر بودن« 

خود بیفزاید.
معلم موفق، کسی است که: سعی می کند در ارتباط 
با دانش آموزان از به کار بردن روش های انضباطی افراطی 

اجتناب کند.
معلم موفق، کسی است که: از همکاران خود و معلمان 
دیگر به نیکی یاد می کند و به دانش آموزان اجازه نمی دهد از 

معلمان یا دانش آموزان دیگر بدگویی یا غیبت کنند.
معلم موفق، کسی است که: رشته های تحصیلی 
دیگر را کم اهمیت یا بی اهمیت جلوه نمی دهد و بر نیاز 

جامعه به همة معارف بشری تأکید می کند.
معلم موفق، کسی است که: از کجروی های اخالقی 
و اجتماعی اجتناب می کند )برای مثال، از کشیدن سیگار 

و استعمال مواد مخدر خودداری می کند(.

در گام سوم، معلم موفق، کسی است که در ارتباط با 
دانش آموزان به وظایف خود به شرح زیر آگاهی دارد و به 

آنها عمل می کند:
  معلم موفق، کسی اســت که: دانش آموزان خود 
را دوســت داشته باشد و به نحوي شایسته  با آنان رابطه 

برقرار  کند.

معلم موفق، کسی اســت که: به رشد همه جانبة 
دانش آموزان توجه می کند و رشــد آنان را در تمام ابعاد 

تسهیل می نماید.
معلم موفق، کسی است که: به دانش آموزان خود 
درس زندگی و چگونه زیســتن را یاد می دهد و آنان را 
با مهارت های زندگی، مهارت های اجتماعی و مهارت های 

ارتباطی آشنا می کند.
معلم موفق، کسی است که: سعی می کند نیازهای 
دانش آموزان خود را بشناسد و به آنها پاسخ مناسب دهد.

معلم موفق، کسی اســت که: انتظارهای خود را 
متناسب با توان های دانش آموزان تعدیل می کند.

معلم موفق، کسی است که: سعی می کند اسامی 
دانش آموزان خود را حفظ کند و آنان را با احترام و با نام 

خطاب کند.
معلم موفق، کسی اســت که: با دانش آموزان خود با 
احترام و ادب صحبت می کند و حقوق آنان را رعایت می نماید.

معلم موفق، کسی است که: با دانش آموزان با مهر و 
محبت صحبت می کند. در این ارتباط گفته اند:

درس معلم ار بود زمزمة محبتی
جمعه به مکتب آورد طفل گریز پاي را

معلم موفق، کســی اســت که: ســعی می کند 
دانش آموزان خود را به اندیشیدن دعوت کند و آنان را به 

سوی مستقل شدن سوق دهد.
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بي شک، 
هدف های 

نظام آموزش و 
پرورش به طور 
عمده توسط 

یکایک معلمان 
و استادان در 
همة سطوح 

پیش از دبستان، 
دبستان، متوسطه 
و عالي تحقق 
مي یابد. از این 
رو، اهمیت و 
عظمت نقش 

معلم- مربي در 
جوامع بشري 
به حدي است 
که از سویي 

پیامبران الهي 
خود را معلم 
معرفي مي کنند



معلم موفق، کســی اســت که: با پرســش های 
دانش آموزان به طور صحیح و تشویق آمیز برخورد می کند.

معلم موفق، کســی است که: می کوشد فعاالنه به 
حرف های دانش آموزان گوش کند و در مواقع الزم با آنان 

همدردی و هم احساسی نماید.
معلم موفق، کسی است که: سعی می کند گاهی 
فرصت هایی برای ابــراز وجود و خودنمایی دانش آموزان 

فراهم کند.
معلم موفق، کسی است که: سعی می کند ظرفیت و 

انگیزش یادگیری دانش آموزان را افزایش دهد.
معلم موفق، کســی است که: سعی می کند عزت 

نفس دانش آموزان را بهبود و ارتقا بخشد.
معلم موفق، کسی است که: به تفاوت های فردی 
دانش آموزان توجه می کند، تفاوت های فردی را می پذیرد، 
از مقایســة آنان اجتناب می نماید و میزان پیشرفت یا 
پســرفت هر دانش آموز را با خودش و با گذشة خودش 

مي سنجد.
معلم موفق، کسی است که: به احساسات و عواطف 

دانش آموزان توجه می کند.
معلم موفق، کسی است که: تالش می کند هنگام رو 
به رو شدن با رفتارهای نامطلوِب دانش آموزان، علت های 
بروز رفتارها را مورد شناســایی قرار دهد )توجه به اصل 

علت و معلول(.
معلم موفق، کسی است که: هنگام رو به رو شدن با 
رفتارهای نامطلوب دانش آموزان، واکنش مناسب از خود 

نشان می دهد.
معلم موفق، کسی اســت که: رابطة میان رفتار و 
پیامدهای آن را )رابطة میان حاصل سعی و تالش و نمره( 

به دانش آموزان می شناساند. در این باره گفته اند:
نابرده رنج، گنج ميسر نمی شود

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

معلم موفق، کسی است که: می کوشد دانش آموزان 
را متناسب با میزان تالش و پیشرفتشان تشویق کند، نه 

آنکه در آنان غرور بیجا ایجاد نماید.
معلم موفق، کسی است که: صیاد رفتارهای مطلوب 
اســت و به رفتارهای مطلوب دانش آموزان در همة امور 
)اجتماعی، اخالقی، هنری و ورزشی( توجه می کند و آنها 

را مورد تشویق قرار می دهد.
معلم موفق، کسی است که: به دانش آموزان اعتماد 

می کند.

معلم موفق، کسی است که: می کوشد دانش آموزان 
را با یکدیگر دوست کند و مهارت های دوست یابی را به 

آنان آموزش دهد.
معلم موفق، کسی است که: دانش آموزان را همان 

طور که هستند، می پذیرد.
معلم موفق، کسی است که: با دانش آموزان صادقانه 
و بــا صمیمیت رفتار می کند و می کوشــد بین گفتار و 

رفتارش هماهنگی باشد.
معلم موفق، کســی اســت که: می کوشد در حد 
امکان خطاهــای کوچک دانش آموزان را مورد اغماض و 

چشم پوشی قرار دهد.
معلم موفق، کسی است که: می کوشد به قول های 
داده شــدة خود عمل کند و از دادن قول ها و وعده های 

نامعقول خودداری نماید.
معلم موفق، کسی است که: در ارزیابی و قضاوت های 
خود دربارة دانش آموزان عادالنه رفتار می کند و حتی در 

نگاه کردن به آنان، عدالت را رعایت می نماید.
معلم موفق، کســی است که: سعی می کند میان 
دانش آموزان به لحاظ وضعیت مالی یا شرایط خانوادگی، 

تبعیض قایل نشود.
معلم موفق، کسی است که: از خجالت دادن، مسخره 

کردن و تحقیر کردن دانش آموزان اجتناب می کند.
معلم موفق، کســی اســت که: از برچسب زدن 
بــه دانش آموزان و پیش داوری کــردن اجتناب می کند 

)تفکیک رفتاِر بد از دانش آموِز بد(.
معلم موفق، کسی است که: به دانش آموزان احترام 

می گذارد و برای آنان ارزش قایل است.
معلم موفق، کسی است که: سعی می کند در صورت 
امکان به منظور شناخت همه جانبة دانش آموزان، گاهی 
در فعالیت های غیر رســمی )مانند اردوها و ورزش های 

گروهی( شرکت کند.
  

  در گام چهارم، معلم موفق، کسی است که در ارتباط 
با تدریــس و کالس داری به وظایف خود به شــرح زیر 

آگاهی دارد و به آنها عمل می کند:
معلم موفق، کسی است که: با تهیة طرح درس و با 

مطالعه و آمادگی قبلی سر کالس حاضر می شود.
معلم موفق، کســی است که: ســعی می کند با 
برنامه ریزی و مدیریت مناسب، از زمان کالس به بهترین 
وجه استفاده کند و زمان کالس را به بطالت نمی گذراند.

معلم موفق، کسی است که: سعی می کند به موقع 
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یک شخص 
همان قدر معلم 
است و تعلیم 
مي دهد که 

مربي است و 
تربیت مي کند. 
به باور اینجانب 

انسان است 
که سرنوشت 
انسان را رقم 

می زند و »معلم، 
امانت داری 

است که امانِت 
او غیر از همة 
امانت هاست؛ 
انسان، امانت 
اوست« )امام 
خمینی، ره(. 
از این رو، 

همة معلمان 
به عنوان الگو 

و قهرمان 
دانش آموزان 

قلمداد 
می شوند و 
نقشي بسیار 

مهم در رشد 
همه جانبة آنان 

ایفا می کنند



در کالس حضــور یابد و زودتــر از موقع، کالس را ترک 
نکند.

معلم موفق، کســی است که: بتواند فضایي آرام و 
مناسب در کالس ایجاد کند.

معلم موفق، کســی اســت که: گاهی در فرایند 
تدریس، برای ایجاد تنوع، لطیفه اي مناسب بیان می کند.

  معلم موفق، کســی اســت که: سعی می کند با 
فضاسازی مناسب، به شرایط فیزیکی کالس )مانند نور 
کافی، هوای مناسب و گرما و سرماي کالس( توجه کند.

معلم موفق، کســی است که: ســعی می کند با 
آشناسازی دانش آموزان با واقعیت ها، میان کالس درس 

و دنیای واقعی پیوند ایجاد کند.
معلم موفق، کسی است که: در فرایند تدریس، به 
جای توجه به »محصول یادگیری«، به »فرایند یادگیری« 

توجه دارد.
معلم موفق، کســی است که: به کمیت و کیفیت 

یادگیری دانش آموزان توجه می کند.
معلم موفق، کسی است که: می کوشد برای تدریس 
اثربخش تر، از مواد آموزشــی و وسایل آموزشی مناسب 

استفاده کند.
معلم موفق، کسی است که: می کوشد برای تدریس 
اثربخش تر، از مثال های واقعی و داســتان های آموزندة 

مناسب استفاده کند.
معلم موفق، کســی اســت که: اگر از نظر علمی، 
مرتکب اشتباهی شود، صادقانه اشتباه خود را می پذیرد و 

در مقام رفع و اصالح آن بر می آید.
معلم موفق، کســی است که: ســعی می کند در 

صورت لزوم از برنامه های آموزش انفرادی استفاده کند.
معلم موفق، کسی است که: به حضور دانش آموزان 
توجه دارد و می کوشد علت غیبت دانش آموزان غایب را 

جویا شود و پیگیری کند.
معلم موفق، کســی است که: ســعی می کند در 
صورت امکان به منظور شناخت همه جانبة دانش آموزان، 

با هماهنگی قبلی، از منزل آنان بازدید به عمل  آورد.
معلم موفق، کسی است که: سعی می کند از طریق 
دفتــر ارتباط با خانواده، با والدیــن دانش آموزان ارتباط 

نزدیک داشته باشد.
معلم موفق، کسی است که: سعی می کند در جلسة 

آموزشی اولیا شرکت کند.
معلم موفق، کســی اســت که: سعی می کند نزد 

والدین از نقاط مثبت دانش آموزان صحبت کند.

معلم موفق، کســی است که: می کوشد آراستگی 
ظاهر خود را حفظ کند و لباس مرتب و تمیز بپوشد.

معلم موفق، کسی است که: سعی می کند کالسش 
را به کالس آرامش، مهربانی، محبت، صمیمیت، عشق، 

پیشرفت و امنیت تبدیل کند.
معلم موفق، کســی است که: از شخصیتی استوار 
و پایدار برخوردار اســت و شخصیت او آمیزه ای از مهر، 

عطوفت، متانت، شکیبایی و تعهد است.
معلم موفق، کسی است که: سعی می کند در رفتار 
و گفتار خود ارزش هایی مانند امانت داری، راست گویی، 
وفای به عهد، نظم و انضباط و ســعی و تالش را ترویج 

دهد و ارج بنهد.
  

مدرسة عشق
ســرانجام، معلم موفق، کسی اســت که در مدرسة 
عشــق تدریس می کند و در این بخش، به عنوان حسن 
ختام، مدرسة عشق، سرودة زیبای مجتبی کاشانی تقدیم 

می شود:
در مجالی که برایم باقی است،

باز همراه شما، مدرسه ای می سازیم،
که در آن همواره اول صبح، به زبانی ساده،

مهر، تدریس کنند و بگویند:
خدا، خالق زیبایی و سرایندة عشق، آفرینندة ماست.

در مجالی که برایم باقی است،
باز همراه شما، مدرسه ای می سازیم،

که خرد را با عشق، علم را با احساس،
ریاضی را با شعر و دین را با عرفان،

همه را با تشویق، تدریس کنند؛
الی انگشت کسی، قلمی نگذارند،

و نخوانند کسی را حيوان 
و نگویند کسی را کودن

و معلم هر روز، روح را حاضر و غایب بکند،
و به جز ایمانش، هيچ کس چيزی را حفظ نباید بکند،

مغزها، پر نشود چون انبار،
قلب ها، خالی نشود از احساس،

درس هایی بدهند که به جای مغز، دل ها را تسخير کنند.

از کتاب تاریخ، جنگ ها را بردارند،
در کالس انشا، هر کسي حرف دلش را بزند،

»غير ممکن« را از خاطره ها محو کنند،
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ما معلمان، چه 
بخواهیم و 

چه نخواهیم، 
نخست زیر نظر 
خداوند سبحان 
و سپس زیر نظر 
دانش آموزان و 
دانشجویانمان 
قرار داریم و 
آنان از طریق 
الگو برداری و 
همانندسازی 

از ما یاد 
می گیرند و ما 
را الگوی خود 
قرار می دهند. 
بدون شک، 

دانش آموزان، 
بیشتر تمایل 

دارند خود را با 
معلمان موفق و 
محبوب، همانند 
سازی کنند؛ در 
نتیجه قبل از 

»درس شیرین 
ریاضی«، »معلم 
شیرین ریاضی« 

مطرح است!



تا کســی بعد از این، باز نگوید: »هرگز« و به آسانی 
»همرنگ جماعت نشود!«

زنگ نقاشی، تکرار شود،
رنگ را در پایيز 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 این باشد که شبی چندین بار همه تکرار 
کنيم :

عدل، آزادی، قانون، شادی و ...
امتحانی بشود که بسنجد ما را،

تا بفهمند چقدر عاشق و آگه و آدم شده ایم!
  

سخن پايانی
é به احترام مقام بلند همة معلمان، لحظه ای با تمام 

وجود به پا می خیزم.
é به حرمت تأثیری که همة معلمان بر فرزندان این 

سرزمین داشته اند، هزاران گل تقدیم آنان می کنم.
é به امید فرداهای بهتر، سبزتر، موفق تر، مهر افزون تر 
و بهاری تــر، بــه یکایک معلمان وطنم ســالمی گرم و 

صمیمانه مي گویم.

پي نوشت
1- براي مطالعة بیشــتر مراجعه فرمایید به کتاب: 
هووارت، روي و فیشــر، پــام )2005(. دانش آموزان با 
مشکالت عاطفي و رفتاري: راهنماي معلم )چاپ دوم(. 
ترجمة احمد به پژوه و هادي هاشمي )1388(. پیوست 
الف: نقش ها و وظایف معلم. تهران: انتشارات انجمن اولیا 

و مربیان.

منابع
- به پژوه ، احمد )اسفند 1360(. انعکاس رفتار: كودكان  
چگونه  رفتار مي كنند؟ همان گونه که با آنها رفتار می شود، 
ماهنامة پیوند )وزارت آموزش و پرورش(، شــمارة پیاپی 

 .27-26 ،29
- به پژوه ، احمد )1392(. اصول  برقراري  رابطة  انساني  
با كودك  و نوجوان  )با تجدید نظر و اضافات(.)چاپ  نهم (. 

تهران : نشر دانژه.
- به پژوه ، احمد )1391(. خانواده و كودكان  با نیازهای 

ویژه. تهران : انتشارات  آوای نور.
- هووارت، روي و فیشر، پام )2005(. دانش آموزان با 
مشکالت عاطفي و رفتاري: راهنماي معلم )چاپ دوم(. 
ترجمة احمد به پژوه و هادي هاشــمي )1388(. تهران: 
انتشارات انجمن اولیا و مربیان.ـ ــــــــــــــــــــــــــ
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معلم موفق، 
کسی است که: 
به تفاوت های 

فردی 
دانش آموزان 
توجه می کند، 
تفاوت های 
فردی را 
می پذیرد، 
از مقایسة 

آنان اجتناب 
می نماید و 

میزان پیشرفت 
یا پسرفت هر 
دانش آموز را 
با خودش و با 
گذشة خودش 

مي سنجد.
معلم موفق، 

کسی است که: 
به احساسات 
و عواطف 

دانش آموزان 
توجه می کند.


