
معلم و ضرورت نياز به مهارت مشاوره اى

هرگونه تحول اساســي در جامعه مستلزم متحول شدن نظام آموزشي 
اســت و محور اصلي پیشرفت هر نظام آموزشي »کیفیت عملكرد معلم« 
اســت. »معلم« به عنوان مهم ترین ركن تعلیم و تربیــت در پرورش ابعاد 
آموزشــي، اعتقادي، عاطفي، اخالقي، سیاسي، اجتماعي و... دانش آموزان 
مســتقیمًا دخالت دارد و در تربیت نیروي انساني مورد نیاز جامعه نقش 
اساسی ایفا می کند. بنا بر تعبیر شهید مطهری )روزنامه خراسان، اول، 
1337(، گرایش عمومی به آموزش وپرورش یکی از پدیده های مشــخص 
قرن حاضر اســت که ارکان آن نقش مهمی در تعالی جامعه دارند. پس 
ضروری اســت این ارکان را بشناسیم و آن را با نیازهای جامعه متناسب 

سازیم. تعلیم و تربیت چهار رکن اساسی دارد که عبارت اند از:

مواد مذكور كلیاتی هســتند كه مطلوبیت آن ها مورد تردید نیست، اما 
آنچه كه می باید مورد بررسی قرار گیرد، بیان مالک ها و اصول و انگیزه های 
آن مواد است. مثاًل هر چند تعقل و تقویِت آن از مواد مهم تربیتی است، 

اما این ســؤال مطرح است كه: چگونه باید تعقل را در افراد پرورش داد؟ 
جلوه های معلمی در دو حالت بررســی می شوند: در حالت اول به صورت 
»اخالقی، رفتاری، ارتباطی، علمــی و اجتماعی« در چارچوب یک نظام 
ارزشــی که به رفتار معلم جهت می دهد، به شرح نمودار ۱  ارائه می شود. 

 و در حالــت دوم به صورت نظریه هــا، راهبردها و راهکارهای عملیاتی 
مطرح می شود. با عنایت به ارکان ذکرشده، برای آنکه نظام تعلیم و تربیت 
در کشور کاربردی و متناسب با گفتمان پیشرفت اسالمی، گام دوم بیانیة 
انقالب اسالمی، ســند بنیادین تحول آموزش وپرورش و نیازهای اساسی 

جامعه باشد، می باید این راهبرد مورد توجه قرار گیرد:

جلوه های معلمی 
»نظریه ها، راهبردها و راهکارهای عملیاتی نظام تعلیم و تربیت 

متناسب با نیازهای اساسی جامعه و گفتمان پیشرفت«
مبنای نظری: معلمان افســران پیشرفت اسالم و کشور هستند. برای 
نشان دادن جلوه های معلمی سه ســطح معلم، وزارت آموزش وپرورش و 
دســتگاه های تبلیغی و ترویجی تعیین می گردند. )مقام معظم رهبری، 

سایت خبرگزاري جمهوري اسالمي، 1399/6/12(
بی شــک مهم ترین عنصر و عامــل در فراینــد تعلیم و تربیت معلمان 
هســتند. لــذا از مهم ترین و ضروری ترین  کارها در این راســتا ارتقای 

منشـــــور معلــــم
دکتر مهدی یاراحمدی خراسانی
دكتراي مدیریت آموزشي و مدرس دانشگاه

ارکان اساسی تعلیم و تربیت

توضیحات ارکان ردیف 

مبانی 1
تعلیم و تربیت 

در آن دو موضوع »اهداف مطلق و نسبی« )که 
غرض و غایت تعلیم وتربیت است( و »اصول و 
قواعد ضروری تعلیم و تربیت« مورد بررسی قرار 

می گیرد.

سخن اساسی در رکن دوم آن است که معلم و مربی و معلم2
مربی باید آنچه را كه می خواهد تعلیم دهد، خود 
دارا باشد. یعنی مربی نباید بدون علم، به تعلیم 

افراد بپردازد.

انساِن 3
مورد 

تعلیم و تربیت

بر این اساس انسان تنها موجودی است 
كه تحول و دگرگونی بسیار می پذیرد. از این 
رو معلمان و مربیان باید به اصول حاكم بر 

تعلیم و تربیت انسان توجه الزم و كافی داشته 
باشند.

مواد 4
تعلیم و تربیت

شامل مواردی همچون تعقل، خالقیت، دانش، 
تماس با اندیشه های مهم، ارزش های معنوی، 

مهارت، سازگاری با زندگی، سالمت بدنی و روانی، 
تغییر شخصیت و ... است. 

ارتباطات بین فردی 
ارتباطات بین گروهی 
اثربخش و کارآمد 

نظام ارزشــی
اخالقی

اجتماعیرفتاری
جلوه های 

معلمی

علمی ارتباطی

نظام ارزشی اسالمی- ایرانی )مادی و معنوی(

ارتقای منزلت اجتماعی معلمان 
زندگی اقتصادی متناسب با شأن

سواد علمی 
توان یاددهی 
مهارت علمی

اخالق فردی 
اخالق حرفه ای 
اخالق اجتماعی

رفتار فردی 
رفتار اجتماعی
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جلوه های معلمی 
»نظریه ها، راهبردها و راهکارهای عملیاتی نظام تعلیم و تربیت متناسب  با نیازهای اساسی جامعه و گفتمان پیشرفت«

مبنای نظری: معلمان افسران پیشرفت اسالم و کشور هستند. برای نشان دادن جلوه های معلمی سه سطح معلم، وزارت آموزش وپرورش و دستگاه های تبلیغی و ترویجی تعیین 
می گردند. )مقام معظم رهبری(

دستگاه های تبلیغی و ترویجیوزارت آموزش وپرورشمعلمجلوه هاردیف

٭ طراحی کارهای مهارتی، مشارکتی و یادگیری به عنوان امری مستمر1
کارجویی و انتقال آن به دانش آموزان

٭ تدوین سیر مطالعاتی دانش آموزان بر 
اساس منابع معتبر و مناسب آموزشی 

٭طراحی و استقرار نظام آموزشی 
جامع، به صورتی که فرایند یادگیری 

به  عنوان امری مستمر از تولد تا مرگ 
تبیین گردد.

٭ پرورش انسان مقدمة ایجاد هر تغییری در 
جوامع است.

٭انسان ها سازنده همة تحوالت عرصه های 
اجتماعی هستند.

شفاف سازی نقش نهادهای 2
متولی امر تعلیم و تربیت

٭ هدایت دانش آموزان در بهره گیری  
از ظرفیت های  اجتماعی و رسانه ای 

متناسب با نیازها و شرایط آن ها
٭ اول خوب زندگی کردن سپس خوب 

درس خواندن

٭ توسعة عرصه های  ارتباطی و 
اجتماعی، شامل خانواده، مدرسه، 

دانشگاه، مساجد، حوزه علمیه، رسانه ها 
)دیداری، شنیداری، دیجیتال و 

مکتوب(

٭ شفاف سازی نقش نهادهای متولی تعلیم و تربیت 
در فرایند یادگیری مستمر

٭ درک وظیفة خود و ایفای نقش در این نظام 
یکپارچه

جایگزینی الگوی تلفیقی 3
تعلیم و تربیت با الگوی آموزشی 

حافظه مدار

٭ بهره گیری از ابزارهای آموزشی با 
رویکرد توسعة ادراکی دانش آموزان

٭ بهره گیری از بازی های آموزشی و 
ایفای نقش برای توسعة خالقیت

٭ ارزیابی عملی به جای ارزیابی نظری
٭ توسعة مهارت دانش آموزان

٭ الگوی آموزشی حافظه مدار با الگوی 
تلفیقی مشتمل بر آموزش، تربیت، 
پژوهش، ادراک و مهارت جایگزین 
شود و همة رده های تحصیلی را فرا 

گیرد

٭ تحوالت نظام آموزش وپرورش کشور به گونه ای 
است که دیگر سامانه ها و فرایندهای سنتی 

پاسخ گوی نیازهای جامعه نیستند 
٭ مشارکت نهادهای ترویجی و تبلیغی در توسعة 

آموزش های  کاربردی

٭ آموزش های سبک زندگی خانوادگی و تسری فرایند تعلیم  و تربیت4
اجتماعی به دانش آموزان

٭ برگزاری کارگاه های عملی متناسب با 
نیازهای حرفه ای، اجتماعی و خانوادگی 

دانش آموزان در کالس درس یا 
محیط های  مناسب دیگر

٭ آرمان و غایت تعلیم و تربیت 
کمال یافته تعالی انسان ها، تربیت 

دینی، پرورش نخبگان و تعلیم 
نیازهای واقعی زندگی اجتماعی به 
افراد است که باید به عنوان راهبرد 

اساسی مد نظر قرار گیرد.

٭ فرایند تعلیم  و  تربیت به تمام ساحت ها، از جمله 
تعلیم  و  تربیت اعتقادی و اخالقی، علمی  و فناورانه، 

اقتصادی و حرفه ای، اجتماعی و سیاسی، زیستی و 
بدنی و همچنین زیباشناختی و هنری تسری یابد.

نــگاه اقتضایــی بــه محتوای 5
آموزشی

٭ محتوای آموزش عنصــر کلیدی در 
فرایند تعلیم و تربیت است

٭ متناسب سازی فرایند تعلیم و تربیت با 
نیازهای ضروری جامعه

٭ توجه اختصاصی بــه نیازمندی های 
گوناگون هر دانش آموز

٭بهره گیری از خالقیت در تدوین 
محتوای آموزشی 

٭توجه بیشتر به نیازسنجی و 
اثربخشی آموزشی

٭نظارت عمیق و جامع بر محتوای 
تعلیم شده به دانش آموزان

٭ توسعة آموزش های اقتضایی بومی رسانه ها  و 
سازمان های استانی و محلی

٭ ترویج و تبلیغ سبک زندگی فردی و اجتماعی 
مطلوب برای دانش آموزان در تکمیل آموزش های  

مدرسه 

تعلیم و تربیت مطابق با گفتمان 6
پیشرفت و نیاز
 روز جامعه

٭ اقدامــات تعلیمــی و تربیتــی برای 
رسیدن به سجایای اخالقی و انسانی

٭ ترجمــان پیشــرفت دانش آمــوزی  
توسط معلمان

٭ ایجاد دغدغة پیشرفت در دانش آموز

٭ اصالح پیش فرض نادرستی که راه 
ایجاد یک نظام عادالنه را یکسان سازی 

می داند و به نیازمندی های مختلف 
زمانی، مکانی، جنسیتی، جغرافیایی و ... 

توجه نمی کند

٭همسان سازی برنامه های  تبلیغی و ترویجی با 
گفتمان پیشرفت، اقتضائات روز و نیازهای جامعه 

در سطح سازمان های تبلیغی و ترویجی
٭ارتقای منزلت اجتماعی معلمان

منزلــت اجتماعی معلمان و فراهم ســاختن زمینة زندگی متناســب با 
شأن آن هاســت.  شناســایی و جذب متخصصان و افراد توانمند برای 
ورود به این شــغل، ایجاد زمینه های بروز خالقیت و نوآوری معلمان در 
فرایند تدریس و نقش آفرینی آن ها در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های 
آموزشــی از مهم ترین مصداق های این امر اســت. »معلمی« در معنای 
واقعــی کلمه وقتی تحقــق می یابد که به عنوان یــک وظیفة دینی به 
آن نگریســته شــود. به بیان دیگر، زمانی که می گویند؛ »معلمی شغل 
انبیاســت« )امام خمیني)ره((، یعنی معلم تدریس را به عنوان عبادت و 

وظیفة معنوی انجام می دهد و مدرس معنوی است نه مدرس شغلی. 

معلــم درس می دهد تا فرزندان چیزی فراگیرند و جامعه را از تباهی و 
ظلمت نجات دهند و خودش نیز ارشاد شود. 

زمانی که چنین آموزگاری درس می دهــد، کاماًل از کیفیت تدریس 
و حرکات او می توان چنین حســی را درک کرد. زیرا فطرت انســان ها 
خدایی اســت، پس فطرِت خدایی شــنونده، با حالت معنوی گوینده، 
هم جنس هســتند و یکدیگــر را جــذب می کنند. بر همین اســاس 
»جلوه های معلمی« همچون جریان نوری مسیر زندگی انسان را روشن 
می کنــد و هیــچ گاه نمی توان آن را پنهان کرد؛ چــرا که »پری رو تاب 

مستوری ندارد!« )جامی(. 
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