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 اسلامی رهبرمعظم انقلاب فرمایشات .أ

 خالقیت (توجه دادن به –مربی بودن معلم )رفتار مربی 

. تأثير استاد كننده استتواند مربى باشد؛ استاد، تربيتى دانش نيست؛ بلكه منش استاد و روش استاد مىاستاد فقط آموزنده

ى عوامل مؤثر در پيشرفت علمى و معنوى و مادى متعلم بيشتر است؛ از بعضى كه خيلى بيشتر الظّاهر از تأثير بقيهروى شاگرد، على

هاى ى بجا تبديل كند به انسانآموز را با يك جملهى دانشجو يا دانشتواند يك كلاس را، يك مجموعهد مىاست. گاهى استا

ى علوم دينى يا معارف را تدريس كند؛ نه، شما گاهى يكجا در درس فيزيك، يا در درس رياضى، متدين. لازم هم نيست حتماً رشته

ى از يك آيه ى خوبكلمه بر زبانتان جارى كنيد، يا يك استفادهتوانيد يكمى -ىعلوم انسانى و غير انسان -يا در هر درس ديگرى

كند به يك ماند و او را تبديل مىقرآن بكنيد، يا يك انگشت اشاره به قدرت پروردگار و صنع الهى بكنيد كه در دل اين جوان مى

 (.8319جورى است )ديدار اعضای بسيجی هيئت علمی، انسان مؤمن. استاد اين

ای كه افكنيد، اشارهدهيد، بلكه نگاهی كه میعزيزان من! معلمان و معلمات عزيز! در سر كلاس، نه فقط درسی كه شما می

آموز اثر پوشيد، بر روی دانشدهيد و لباسی كه میآوريد، حركتی كه انجام میزنيد، اخمی كه به رو میكنيد، لبخندی كه میمی

 (.811دارد )توقف ممنوع، ص  گذارد.. معلم چنين نقشیمی

 ارزش معلم

 شويد، بدانيد كه كاتبانگيريد و با اين نوجوان و با اين كودک مواجه می... شما در اتاق درس و در محيط آموزش كه قرار می

ارش، كنويسند. چقدر اين مقرون به صرفه است كه انسان ی كار شما را حسنه میالكاتبين الهی، لحظه به لحظهعمل، كرام 

 (.8398تواند عبادت باشد )ديدار معلمان سراسر كشور، اش، شغلش چيزی باشد كه هر لحظه آن میزندگی

 ویژگی های شخصیتی مربی

 ين،، خوشبنافذ يشتندار،معلم عاقل، عالم، خو يك. گذاردیآموز اثر مدانش یخود رو يتمعلم نه فقط با درس خود، بلكه با شخص

ز را آمودانش يگریجور د حوصله،یاما معلم خشن و ب آورد؛یبار م گونهينآموزِ خود را هم ادانش ی،ل كار جمعو اه يندهبه آ يدبا ام

اول در نظام  یاصل مهم و درجه يكدادن به معلم،  يتدرس هر چه باشد. لذا پرداختن به آموزش و پرورش و اهم آورد؛یبار م

 (.8311ر معلمان، يدااست )د یاسلام

گ، يا و فرهن يا جبان، بخشنده يا بخيل، فداكار يا خودپرست، اهل علم و طالب علم و فهم تواند شجاعاست كه ما را میمعلّم 

بندوبار ه بیدامن، يا خدای ناكردتواند ما را متدين، باتقوا، پاکمنجمد و بسته و پايبند به تفكّرات جامد بار بياورد. معلّم است كه می

 (.8331معلمان،  يدارچنين نقشی دارد. اين ارزش معلّم است؛ اين تأثير معلّم است )دبار بياورد. معلم 

 تربیت انفرادی

روی مردم، دهان به دهان ای كه وجود دارد ...در عين حال نشستن روبهام كه با همه اين وسايل ارتباط جمعیمن بارها گفته

 جهاد فرهنگی، ص-گيرد )ديدار طلابهيچ چيزی جای اين را نمی بديل دارد وو نفس به نفس با مردم حرف زدن، يك نقش بی

99.) 

و  ، كار تربيتیافراد های اصلی است؛ يعنی پيغمبر روی يكايكتزكيه، يكی از آن پايه«. و يزكّيهم و يعلّمهم الكتاب و الحكمة

 . (8319/ 98/ 81بيانات در نماز جمعه، ) كردسازی میانسان
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 يعلّمهم و كّيهميز و آياته عليهم يتلوا منهم رسولاً الاميّيّن فی بعث الّذی هو: )بود افراد يكايك تربيت آن، ديگری یعمده بخش

 علم و انشد خردها، و هاذهن يكايك به پيغمبر. گرفتمی قرار پيغمبر تربيت زير در دلها يك يك ؛(يزكّيهم(. )الحكمه و الكتاب

 .(8311مسئولان و سفيران، كرد )ديدار اقشار مردم، می تلقين را

 يیهاد انسانفرد فر-افراد را  یانسان يتهو يلتشك يدمسئله نبا ينكارهاست، اما ا ينگون تراز معجزه يكیحكومت  يلتشك

را  اهيهپا ينها را اول ساخت؛ اول امكرم اسلام انسان یمهم است. نب يلیخ ين،ما ببرد. ا ياداز  -يمها سرو كار داررا كه ما با آن

 (8398ها قرار دهد. )همايش ملی نخبگان، ين بنا را بر دوش آنتا توانست ا يد،تراش

 اعتقاد به انقلاب

ار، مقدماتی شود. اين كی پُرشور انقلابی جوانان ...اهميت داد. فقط با زبان هم نمیها و روحيهبايستی به تربيت دينی و گرايش

شوند، واقعاً بايد از كسانی باشند كه اين انقلاب را از بن دندان ه در مراكز حساس واقع میهايی كهايی كه مؤثرند، آنآن. لازم دارد

 (.8311قبول داشته باشند. )ديدار شورای عالی انقلاب فرهنگی، 

 وجدان کاری

ان ن شهر يا فلای كه تَهِ فلادر كلاسِ درسِ مدرسه كاری لازم دارد، تعليم و تربيت است. معلّم يكی از كارهايی كه وجدان

طور درس بگويد، زحمت بكشد و تلاش كند كه گويا الآن بازرس در كلاس يا يك روستاست، بايد آن ی تهرانی دورافتادهگوشه

 (.8331معلمان،  )ديدار ی كار را ببيند. وجدان كاری يعنی اينآيد تا نتيجهكند، يا يك ساعت بعد مینشسته است، كار او را نگاه می

 امت مربیحفظ کر

 را پايش ودخ معلم مقابل در متعلمی كه نشد ديده كه، بود جوریاين اسلامی تربيت و تعليم یحوزه در تربيت و تعليم روش

 متعلم، ابلمق در معلم. كردندمی رفتار طورهمين ما با كرديم،می تعليم كه وقتیآن هم ما متعلمين بوديم، جوراين هم ماها. كند دراز

 از كمتر علميه هایحوزه چون است؛ باقی ما یعلميه هایحوزه در آن ینشانه هنوز كه داشت حقيقی كرامت و حرمت يك

 يك از حرمت، يك از معلم و هست علميه هایحوزه در هاشيوه آن هنوز بنابراين،. اندشده متأثر فرهنگ حوزه در غربی هایروش

هست )ديدار  متعلم دل در - عظمت از ناشی ترس، از ناشی نه هيبتی - او هيبت. است برخوردار متعلم نظر در ارزش و كرامت

 .(8313معلمان، 

 رفت از مؤثرات محیطی و وراثتیاثر معلم، برون

 شنق همه هااين امثال و هارسانه تبليغ، وسائل ما، روزگار در اجتماعی؛ مؤثرات و اجتماعی حوادث عامل والدين، تربيت عامل

 اثتیور عوامل اسارت از حّتی را خام یماده اين تواندمی معلم. است ایبرجسته و بارز نقش يك ميان، اين در معلم نقش اما دارند؛

 بيرتدا با تواندمی جسمانی عوارض و جسمانی هایبيماری وراثتیِ عوامل كه همچنان. است كرده ثابت علم را اين دهد؛ نجات هم

 معلم. است جور همين هم معنوی و روحی و اخلاقی وراثتیِ عوامل شود، خنثی گوناگون هایفعاليت و هاپيشگيری با گوناگون،

 يا كند، يتترب پژوهش و تحقيق به مندعلاقه تحقيق، روح دارای فكور، عالم، انسان يك به را كودک اين يا را نوجوان اين تواندمی

 و وشدلخ خيرخواه، نجيب، شريف، انسان يك را او تواندمی معلومات؛ به یعلاقهبی و تعمق به یعلاقهبی و سطحی انسان يك

 (.8319بياورد )ديدار معلمان سراسر كشور،  عرصه به و كند تربيت نفسپاک
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 تواضع نسبت به مربی و متربی

ود؛ هم بايد تكريم ش شود، متعلم از نظر اسلام همانطور كه معلم احترام دارد و بايد تكريم ،اين خطاب به شما معلمين است

علمون منه تواضعوا لمن ت»ى پرورشى بسيار عميقى دارد. شاگرد را هم بايد تكريم كرد. به شاگرد اهانت نبايد كرد. اين يك جنبه

ولا تكونوا جبابره »گيرد، تواضع كنيد. ع كنيد و كسی هم كه از شما فرا میگيريد، تواض؛ از كسی كه فرا می«و تواضعوا لمن تعلمونه

 (.8313جبار دونوع است: جبار سياسی، جبار علمی. جبار علمی نباشيد. جباران علمی نباشيد )ديدار معلمان استان فارس، « العلما

 یاددادن علم مفیدتر

طور نيست كه اگر قرآن و علوم دينی را ياد داديد، ثواب تر است. ايندهيد، هرچه مفيدتر باشد، ثواب آن بيشعلمی كه ياد می

را عالم  های مردمدهيد و بچهداشته باشد، اما ياد دادن جبر، مثلثات، فيزيك و هندسه، ثواب نداشته باشد. شما سر كلاس درس می

ند، ياد دادن آن ثواب دارد. اين منطق اسلام است تواند يك انسان را عالم، دانشمند و مفيد برای جامعه ككنيد. هر درسی كه میمی

 (.811)توقف ممنوع، ص 

 انگیزه و نشاط

 است اين صوصيّاتخ اين از يكی. باشند داشته خصوصيّاتی بايد بشوند، گرفته كاربه عظيم یشبكه اين در بايد كه نيروهايی

 كاری هيچ ديگر دند،ز كار به بودند، بلد هرچه كه كسانی - ابتكاربی فرسوده، خسته، نيروهای از باشند؛ بانشاط باشند، پرانگيزه كه

 كسانی و نقلابیا متديّن، پرانگيزه، بانشاط، جوان، نيروهای با اولويّت. كرد استفاده داراولويّت عناصر عنوانبه نبايد - نيستند بلد

 استفاده ايدب اينها از انسانها؛ تربيت يعنی باشد؛ ورشپر و آموزش اصلی یمسئله همان پرورش، و آموزش در آنها یمسئله كه است

 (.8393/98/83/    معلمان از جمعی ديدار در كرد؛ )بيانات

 وجدان کاری

 نياز اآنه درس ساعت هريك به انقلاب، اين و ملت و كشور كهاين احساس با صميميت، روی از دلسوزی، روی از بايد معلمان

 ( 8339/98/88 كارگران :  و معلمان ديدار در )بيانات  .بدهند درس وجدان اين با و روحيه اين با و كنند كار خوب دارد،

 گوشه لانف يا شهر فلان تَهِ كه ایمدرسه درسِ كلاسِ در معلّم. است تربيت و تعليم دارد، لازم كاری وجدان كه كارهايی از يكی

 است، شستهن كلاس در بازرس الان گويا كه كند تلاش و بكشد زحمت بگويد، درس طورآن بايد روستاست، يك يا تهران دورافتاده

كارگران :  و نمعلما ديدار در )بيانات .اين يعنی كاری وجدان. ببيند را كار نتيجه تا آيدمی بعد ساعت يك يا كند،می نگاه را او كار

8331/98/83 .) 

 کار را برای خدا انجام دادن

 بافته و زدل تنيده حلّه با و گذاردمی مايه خود دل و جان از و رودمی جا آن به معلّمی و شودمی تشكيل كلاسی كه اين صرف

. كند ستدر ارزش كه نيست كافی نمايد،می آغشته معلومات و معارف با را او روح كلمه به كلمه و كندمی تربيت را شاگرد زجان،

 انجام سويی و سمت چه به تربيت و تعليم اين و چيست جهت و هدف چيست، شود،می داده آموزش كه ایمادّه آن ديد بايد

 (. 8331/98/88: كارگران  و معلمان ديدار در است )بيانات مهم اين! من عزيزان. گيردمی
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 تربیت معلم

 و ديّنت و تعهّد و علم و كنند پيدا پرورش معلّمی برای افراد و شود مادّی و معنوی گذاریسرمايه بايد معلّم تربيتِ بخش در

 در اناتبروند )بي مدارس به افراد اين و آيد وجود به آنها شخصيت اصلی هایمؤلّفه و حقيقی هایذخيره عنوان به انقلابی روحيه

 (. 8318/91/81 :پرورش و آموزش وزارت مسئولان از جمعی ديدار

 مطلع و باسواد

 بگوييم ود،ب بيكار كسی هر كنيم نگاه ما شودنمی. داريم نياز خود كار در ایحرفه و كاردان معلم و مطلع معلم باسواد، معلم ما

 دارس،م از خيلی در را ماندينی درس ما. ندارند اطلاعی آنها از اصلاً اوقات خيلی كه هايیرشته در هم آن بده، درس اينجا بيا تو آقا

: معلمان از جمعی ديدار در نيست ) بيانات درست كه اين ندارند؛ كار اين در خبرويتی و مهارت هيچ كه دهيممی كسانی به

8311/98/88.) 
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 مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش .ب

 1تعریف مربی و نقش آن

 مراتب وتحقق وجمعی فردی های شايستگی كسب لحاظ به كه خيرخواهی و دلسوز رشد يافته، ازافراد نسبتاً  ایمجموعه

 وجودی وتحول رشد برای سازی زمينه و ديگران هدايت به كمك سنگين خويش، مسئوليت وجود در طيبه حيات از توجهی قابل

 .اند گرفته عهده بر صالح جامعة مداوم و پيشرفت شكل گيری راستای در را افراد ديگر

 اراده آن، در تحول آدمی و هرگونه هويت تكوين درجريان العالمين، رب تقدير و مشيت و با الهی ربوبيت براساس اينكه با

 يا به و عمدی بطور آگاهانه –روند  اين در نيز و پنهان بسياری پيدا عوامل دارد، برعهده را اصلی نقش فرد هر اختياری عمل و

 از پيروی با و دينی تعاليم به توجه با زمينه، اين در تأثيرگذارند. لذا الهی با اذن -ناآگاهانه( و حتی تكوينی )غيرعمدی صورت

 برای اجتماعیِ مناسب شرايط عامدانة تمهيد از توانيم نمی علل، و براسباب لزوم تكيه الهیِ  سنت براساس و مربيان الهی سيرة

 ابعاد( غافل همة در طيبه حيات مراتب و تحقق الله إلی قرب )يعنی كمال سوی به ديگران اختياری و آگاهانه حركت به كمك

 ايجاد خود را )با جامعة افراد هدايت و هدفمند اجتماعی هایزمينه جامعه، يافتة هر رشد نسبتاً  افراد از جمعی بايد، بنابراين .شويم

 دينی، نظام معيار براساس صالح، ای جامعه گيری شكل راستای ايشان( در هويت پيوستة تعالی و تكوين رفع موانع و مقتضيات

 اين بر آن مداوم اصلاح و و ديگران موقعيت خود درک جهت لازم وجمعی فردی های شايستگی كسب با ايشان تا آورند فراهم

 سويی از مسير، اين در توفيق هرگونه چند شوند. هر آماده ابعاد همة طيبه در حيات مراتب و اختياری آگاهانه تحقق برای اساس،

 حق و حضرت و تأييد امداد به وابسته حقيقت در و الهی مشيت و اراده گرو در سو ديگر از و فرد و ارادة خود انتخاب به منوط

 من لاتهدی انك» 11 /قصص :فرمايد می كريم قرآن كه همچنان است؛ آدميان حقيقی مربی كه اوست ربوبی وعنايت لطف

 «يشاء من يهدی الله لكن و احببت

 اصول تربیت اسلامی مرتبط با بحث معلم و مربی

 او ربوبی تدابیر بر تکیه و خداوند با ارتباط

 او و عنايت اذن به تنها شود كه می محسوب آدمی حقيقی مربی يگانة مثابة به متعال خداوند اسلامی نگرش در كه آنجا از

 يهدی الله لكن و احببت من تهدی لا كنند )انك می معنا پيدا آدمی هدايت و تحول جهت در ديگران تربيتی اقدامات و تدابير

 تا آغاز از و سازند حاكم خود عمل و برانديشه را توحيدی نگرش بايد همين تربيت انواع مراحل و همة در مربيان لذا يشاء(، من

 استفاده عين در است همواره لازم لذا و نپندارند مستقل عامل و مايشاء فعال پيچيده، حركت اين در را خود تربيت، انجام فرايند

 با دينی(، معيار نظام چارچوب در بشری )البته تجربه متراكم و فكر محصول از مندی بهره و عقلائی ابزارهای و هاروش انواع از

 نمايند. توكل الهی مطلقة ربوبيت بر ربوبی، الطاف از و استعانت استمداد و العالمين رب با معنوی ارتباط

 

 

                                                           
 شاغل افراد و ساير مديران استادران، مدرسان، مشاوران، پرورشی، مربيان دبيران، آموزگاران، مادران، پدران، شامل متن اين در مربی واژه 1

 .شود می عمومی و رسمی تربيت نظام در
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 مربیان مرجعیت و سندیت

 طيبه حيات از ای مرتبة شايسته به وصول و وجمعی فردی هایشايستگی كسب لحاظ به كه مربيان تربيت، فرايند در

و  تكوين ساز زمينه اقدامات و تدابير انجام و طراحی را در اصلی نقش اند، گرفته برعهده را متربيان هدايت به كمك مسئوليت

 متربيان رشد مقتضيات شايستة آوردن فراهم با را فرايند اين در محوری و نخست دارند وگام برعهده متربيان هويت پيوستة تعالی

 در مربيان و عملی و مرجعيت نظری دارند. سنديتمی متربيان( بر و موقعيت خصوصيات با متناسب آن )البته موانع دفع و رفع و

كامل )پيامبر)ص(  انسان تربيتی سيرة از تأسی با بايد و ايشان است ای حرفه - اخلاقی شايستگی و مسئوليت از ناشی تربيت فرايند

يشاء  ما فعال متربی به نسبت مربی آدمی، واختيار اراده خصوصيت به عنايت با فرايند اين بگيرد. البته در معصوم)ع(( شكل امام و

 به ايشان حركت لزوم و فعال متربيان حضور با كه شود می معنا صورتی به مربيان مرجعيت اين تربيت فرايند در لذا نيست،

 .باشد نداشته منافات تربيت اهداف اختياری تحقق سوی

 مربیان محورِ شایستگی سندیتِ

آزادی  رعايت و حدود كه شناخت اين باشد. چه مربيان برای و مرجعيت سنديت از حد معقولی وجود مانع نبايد آزادی اصل

 مربی در حقيقی اقتدار بودن متربيان، آزادانة عمل برای هايی فرصت فراهم كردن و متربيان رشدی شرايط با در( متناسب )آزادی

 شرايط از درک درست با تواند می مربی ندارد. زيرا متربی آزادی با منافاتی هيچ مربی سنديت ديگر، دارد. به سخن بستگی

 .آورد فراهم را آگاهانه و اختياری عمل انجام شرايط او برای متربی رشدی

 قانونی و رسمی اقتدار از نه صرفاً باشد، برخاسته مربيان وجودی اشتداد و تعالی از اساساً  بايد مرجعيت اين كه است روشن

 مباركة سورة و هشت هشتاد و هفت و هشتاد قرآن، )آيات بيان به نيز است، بشريت بزرگ مربی خود پيامبر )ص( كه .ايشان

 است. ائمة بوده مردم با هدايت راه اند. انتخاب هدايتگر بوده و تذكردهنده تنها ايشان بلكه نداشت، را سيطره اين مردم غاشيه( بر

 نپذيرفتن و پذيرفتن در را ها انسان آزادی الهی سنديت و مرجعيت داشتن وجود و با بوده هدايتگر آن تبع به ع( نيز) معصومين

 .اند شده جذب می ها آن سوی به مردم كه است بوده هايی ويژگی بزرگواران اين وجود در اگرچه .اند محدود نكرده هدايت

 تابع يعنی دارد، انعطاف اين كه نخست :است مهم ويژگی چند واجد عمومی و رسمی تربيت در مربی اقتدار و سنديت اين

 حفظ اصل به عنايت با مربيان مرجعيت و سنديت اين گونه همچنين .است تربيت انواع و تربيتی ساحت متربی، رشدی شرايط

 شخصيتی اقتدار به توجه :از اند عبارت اصل اين مصاديق .است متربيان با تعامل مشاركت و محرک متربيان، آزادی ارتقای و

 عمل های فرصت نمودن معلم؛ فراهم تربيت و گزينش در فرايند ويژه به ای، حرفه و اخلاقی شايستگی احراز از ناشی مربی

 .مصوب سياستهای و اصول در چهارچوب تربيتی های برنامه ارائة در مربيان برای خلاقانه و آزادانه

 مربیان مقبولیت و محبوبیت

 مربيان تأثيرگذاری .است عمومی مربيان و رسمی تربيت در اساسی عوامل از مقبوليت و محبوبيت از برخورداری ترديد بی

 اصل يعنی پيش، اصل در مهم شرايط اين از يكی . است به شرايطی مشروط متربيان هويتی تعالی رشد و تربيت فرايند در

 تربيت هدايت فرايند در مهمی نقش نيز آنان مقبوليت و محبوبيت آن، بر علاوه اما شد؛ گفته شايستگی مربيان بر مبتنی سنديتِ 

 نقش داشتن .است اصل اين وجود به توسط متربيان، مشروط« مربی»عنوان  تحت رسمی( مربيان، حقيقی )نه پذيرش .دارد

 .است وابسته اصل به اين مربيان برای مدرسه محيط در نيز الگويی

 حاكم اصول از كه احسان عدالت و رابطة زيرا .است عدالت و احسان رابطة برقراری به منوط مربيان مقبوليت و محبوبيت

 سخت به مدرسه كارگزاران يا مربی و سنديت اقتدار كه خواهد شد احتمال اين تحقق از مانع است مدرسه در افراد بين روابط بر
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رابطة  به توجه با مربی، سنديت واقع در .بينجامد مدرسه در منشانه استبداد جَوّی به حاكميت و متربيان عليه خشونت و گيری

 مهرورزانه و اخلاقی عاطفی، ديگر، جوّ  سخن به .گردد می تعديل است، اسلامی مدرسة درون روابط بر حاكم كه احسان و عدالت

 .است مربيان مقبوليت و از محبوبيت ناشی كه آيد می وجود به عمومی و رسمی تربيت محيط در ای

 شخصيتی انجذاب و ايشان مؤمنين به جذب اصلی عامل .است شده اشاره مؤمنين با پيامبر مهروزرانة رابطة اين بر قرآن در

 بركت به پس»:فرمايد می عمران آل مباركة سورة نُه و و پنجاه يكصد آية در خداوند .است بوده محبت و مهر پيامبر )ص( همانا

 و گذر در آنان از پس .شدند می پراكنده تو پيرامون از قطعاً  بودی دل سخت و تندخو و اگر شدی خو نرم آنان با الهی، رحمت

می فرمايد: « توبه»مباركة  سورة هشت و بيست و يكصد آية در نيز و »كن مشورت ها با آن دركارها و بخواه برايشان آمرزش

 مؤمنان به نسبت و حريص به )هدايت( شما بيفتيد و رنج در شما است دشوار او بر كه آمد خودتان از پيامبری شما برای قطعاً 

 .»است مهربان و دلسوز

 رشد تحولات ساز زمينه كه وی نقش تا باشد دارا را محبوبيتی چنين سنديت، كنار در بايد نيز مربی كه معناست آن به اين

 ويژگی اين رسول )ص( با حضرت بودن اُسوه نقش اثر بخشی رسد می نظر به .يابد تحقق درستی به است، متربيان هويت يابندة

 و اُسوه تجويزی چه و توصيفی نحو به چه كه نيز معلمان و يابد می خارجی مؤمنين تحقق های قلب در پذيرش و محبوبيت

 الگو نقش كه ذكر است نمايند. شايان ايفا درستی به را نقش اين توانند نمی مقبوليت و محبوبيت اين داشتن اند بدون شده الگو

 كوركورانه تأسی تربيتی نظام اين در .است معصومين )ع( تأسی آگاهانه ائمة پيامبر )ص( و بر اُولی نحو به و معلمان بر تأسّی و

 .ندارد ارزشی و ارجی هيچ

 :از است عبارت اصل اين مصداق

 انسانی نيروی تربيت و گزينش هنگام در مربيان اخلاقی شايستگی های بر تأكيد

  جانبه همه تعامل

 همكاری و تعامل عمومی نيازمند و رسمی تربيت فرايند در متربيان هويت تعالیِ  و تكوين برای مناسب زمينة آوردن فراهم

 و رسمی تربيت عناصر تمامی فكرانة هم و عمل متقابل به ناظر عام معنای در تعامل .است آن محوری و اصلی عناصر بين

 تعامل اين .باشند مستمر تعاملِ در بايد متربيان و مربيان .است متربی و مربی رابطة بين به ناظر خاص معنای در و است عمومی

 ظرفيتهای تحقق عمل برای و گيری بهره متربيان سوی از ايجابی( و و سلبی بُعد دو سازی )در زمينه شامل سوی مربيان از

 .است وجودی

 و مناسب شرايط كردن به فراهم متربی و مربی .گردد می بر تربيتی موقعيت در متقابل مساعیِ تشريك به واقع، در تعامل

 و مربی تعامل درحقيقت .دارد دنبال به را مربی حتی و رشد متربی و تعالی كه كنند می اقدام تربيتی های موقعيت در مساعدی

و  آزادی گفتة پيش اصول تعاملی چنين تحقق شروط .است بخش تعالی يعنی استعلايی تربيتی، تعاملی های موقعيت در متربی

 .است ای مدرسه درون روابط بر احسان و عدل اصل حاكميت همچنين و سنديت

 های موقعيت در متربی و بين مربی تعامل تراز البته، .مربی و متربی در سپس و يابد می نمود موقعيت در نخست تعالی، اين

 اين با است، متربيان رشدی شرايط تابع و تشكيكی تعامل، موضوعی تراز بلكه نيست، برابر و يكسان عمومی، و رسمی تربيت

آن  مربی( از شدة كسب های شايستگی از نسبی )ناشی مرجعيت و سنديت متربيان، و بين مربيان تعامل فرايند در كه توضيح

 متناسب مدرسه، تربيتی های ريزی برنامه و ها گيری تصميم در متربيان همكاری :از عبارت اند اصل اين مصاديق .است مربيان

 سطح در ها گيری محتوا، تصميم توليد اصلاحی، و تربيتی های برنامه و ها طرح توليد در مربيان ها؛ همكاری آن سطح رشد با
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 -ياددهی روند هدايت در مربيان و متربيان ای؛ تعامل حرفه علمی و های انجمن و ها تشكل طريق از كشور، و مناطق مدارس

 .تربيتی مدرسه های فرصت فرايند در يادگيری

 پذیری مسئولیت و محوری حق

 حقوق و حق اساس بر تعالی بخش و سازنده فرايند خود به مثابة كليت در عمومی و رسمی تربيت فرايند كه اين بر علاوه

 و وثيق ارتباط جامعه حقوقی نظام با نيز آن بيرونی روابط و درونی سازو كارهای گيرد، می شكل او كرامت و انسانی متقابل

 تربيت رسمی كارگزاران و مربيان عمل راهنمای معيارهای و ها ملاک از يكی ديگران حقوق رعايت رو از اين .دارد مستحكمی

 برای اگر كه صورت اين به .متقابل است ای رابطه حقوقی رابطة شد بحث حقوقی مبانی در كه گونه همان .است عمومی و

 آن قبال در مسئوليتی نيز متربی برای است حقی مربی برای اگر است و مسئوليتی و تكليف مربی برای دارد وجود حقی متربی

 .شود می گرفته نظر در حق

 تكاليف؛ رعايت به نسبت آنها مسئوليت پذيری عين در متربيان تكريم و حقوق رعايت :از اند عبارت اصل اين مصاديق

 گو پاسخ عين در اوليا تكريم و حقوق محوله؛ رعايت وظايف به نسبت ايشان گويی پاسخ لزوم با همراه مربيان تكريم و حقوق

 مربيان، بين متقابل احترام و مسئوليت رابطة فرزندان؛ برقراری به نسبت خود وظايف تربيتی انجام خصوص در ايشان دانستن

 مستقل. و ويژه توسط نهاد حقوقی منظر از عمومی و رسمی تربيت های جريان و افراينده ديدبانی و اوليا. مراقبت و متربيان

 بخشی از نظام نامه معلم و مربی

 راهنماست. مربی و داشته متربی عامليت آن در كه نگريست معنا به دستيابی فرايند عنوان به بايد شايستگيها كسب به

 دوره در مشاغل از يك هر  ای حرفه های استاندارد رعايت با بايد عمومی و رسمی تربيت نظام در ها نيرو سازماندهی

 دوره اين در نيروها سازماندهی ابتدايی، دوره در متربيان های به ويژگی توجه با شود می توصيه .گيرد صورت ربط ذی تحصيلی

 مرحله كه زمانی تا و پيوسته طور به متربيان آموزش راهبرد اين شود )در انجام متربيان با مربی راهبرد همراهی از استفاده با

 ساير كمك از كلاس دراداره شود. معلممی دنبال معلم يك با شوند ابتدائی دوم دوره وارد و يافته خاتمه آنان ابتدايی دوره اول

 كند.می استفاده مختلف در موضوعات آنان تخصص به توجه با معلمان
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 2ویژگی های مربی از نظر قرآن .ج

 و عطوفت در تربیت مهرورزی

مربی به انسانهای تحت تربيت خويش عشق می ورزد همچون پدری مهربان كه به امور فرزندان خويش رسيدگی می كند د 

رهمه برخوردهايش به اصلاح و تربيت آنان می پردازد ، رحمت و شفقت راه كار تربيت است و خداوند رحمت بر بندگان را بر خود 

و بر اين اساس ارسال رسل و انزال كتب صورت گرفته است، آغاز سوره های قرآن « ی نفسه الرحمهكتب عل»فرض نموده است، 

با دو وصف رحمان و رحيم يادآور مهر و لطف آن پروردگار و مربی نظام هستی به موجودات و از جمله انسانهاست كه اين مهر و 

 .عطوفت بايد الگويی برای تمامی انسانها باشد

 برد منطق و استدلال در تربیتخودورزی و کار 

قرآن كريم بهره مندی مربی را از منطق و استدلال و سخنان محكم و استوار نشانه موفقيت او معرفی می كند و با پيامبرخويش 

حكمت و جدال احسن از مصاديق ...« ادع ال سبيل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن »می فرمايد: 

قی و استدلال در بيان است، با توجه به اين اصل مربيان بايد تلاش نمايند روشهای متنوع و پيچيده منطق و علم معانی سخن منط

 .و بيان و بديع بياموزد و دركار تربيت مورد استفاده قرار دهند

 خیر اندیشی و موعظه در تربیت 

ستا مربی بايد بر كرسی خيرخواهی ، نصيحت و موعظه هدف تربيت بايد متوجه انسان تحت تربيت و جامعه باشد در اين را

بنشيند تا سخن و عمل او دعوت كننده به خير و صلاح و رشد باشد. قرآن به موعظه در گستره ای بسيار وسيع به عنوان ابزار 

الحكمه ال سبيل ربك ب ادع»نيرومند در كار تربيتی می نگرد و دركنار حكمت، موعظه را از ابزارهای مهم تبليغ و تربيت می داند. 

 «و الموعظه

 صبوری، تحمل و سعه صدر در تربیت 

تربيت انسان كاری ظريف و عميق و دارای مشكلات عديده است در بيان راز شبانی پيامبران از امام صادق )ع( روايت شده 

ت و مردمداری، تحمل مشكلات، هداياست كه خداوند هيچ پيامبری را به رسالت مبعوث نكرد مگر اينكه او را به چوپانی گرفت، تا 

 .شيوه تربيت انسان ها را به آنها بياموزد. تحمل و سعه صدر از رموز موفقيت مربی در هدايت و تربيت است

 حرص ورزی در تربیت 

مربی نمونه از ديدگاه قرآن كريم به تربيت انسان حرص می ورزد به كم قانع نيست و خواهان افزايش كمی و كيفی رشد 

گان است. قرآن به هنگام تبيين نسبت پيامبر و جامعه او و مردم زمانه اش متذكر می شود كه اين پيامبر نسبت به هدايت شما يافت

آنقدر پيامبر اسلام به رشد و هدايت و تربيت مردم حرص می ورزيد كه خداوند با نزول فرشته وحی « حريص عليكم»حريص است، 

 .ی هدايت آنها به آب و آتش نزنداز او خواست كه خود را اينقدر برا
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 غمخواری در تربیت 

مربی بر اساس تعاليم قرآن كريم بايد به حال كسانی كه تحت تربيت او هستند دلسوز و غمخوار باشد و رنج و آلام آنان را 

 .احساس كند و از حركت آنان در مسير غير صحيح ، دل نگران و غمگين باشد

 مردمی بودن مربی 

موفق از ديدگاه قرآن كريم چهره ای مردمی و برخاسته از متن و بطن توده های مردمی می باشد. از طبقات متوسطه يك مربی 

و پائين جامعه است و درد آشنای مردم و آگاه از نيازها و مشكلات و وضعيت عمومی آنهاست سابقه حضور انبياء و مصلحان اجتماعی 

قدام و نهضت اصلاحی در پذيرش و اقبال مردم نسبت به آنها و متقابلاً شناخت آنها از مردم در ميان مردم قبل از شروع به هر گونه ا

 .و جامعه خويش بسيار مؤثر بوده است

 سخن دانی و نرمی در سخن

تأثير مربی در حد زيادی به سخنوری، سخن شناسی و نرمی در سخن با مخاطبان تحت تربيت بستگی دارد و خوب سخن 

علائم خرد ورزی است خوب سخن راندن و به تعبير علوم بلاغت رعايت فصاحت و بلاغت در كلام مايه نفوذ و تأثير گفتن يكی از 

 .سخن بر مخاطب است

 خلاص و انگیزه در مربیا

يك مربی موفق و مطلوب نظام اسلامی از كار و فعاليت تربيتی خويش تنها رضايت خدا و خوشنودی او را دنبال می كند و 

داشت، توقع و انتظاری از جامعه و مردم ندارد، حتی انتظار تشكر را نيز ندارد، طرف حساب او در فعاليت های پيگير و هيچ چشم

 .مداوم تربيتی خداست و در اين امر با خداوند متعال معامله می كند

 پایبندی مربی به گفتار خویش در عمل

ی به هنگام سخن از ويژگی های يك الگوی رفتاری مناسب تأكيد امروزه در علوم مختلف تربيتی، روانشناسی و جامعه شناس

فراوان بر الگوهای مشاهده ای است. به اين معنی كه تأثير يك الگوی رفتاری در عمل بيشتر ازهر نوع دعوت، تبليغ و سخن است 

 .و تناقض در قول و عمل مربی مانع بزرگ تأثير پذيری از اوست

 یتحسن خلق و معاشرت نیکو در ترب 

حسن خلق موجب جذب دلها و نفوس است به ويژه در برخوردهای اوليه با انسانهای تحت تربيت می تواند تأثير فراوانی در 

 .تأثير پذيری آنها داشته باشد. قران كريم يكی از عوامل گرايش مردم به پيامبر را خوش اخلاقی پيامبر معرفی می كند

 تلاش در حد توان

ريم موظف است تمام توان و تلاش خود را بكار گيرد و لحظه ای سستی و فطور به خود راه ندهد . مربی از ديدگاه قرآن ك

 ما استطعت ان اريد الا الاصلاح»قرآن تعبير زيبا و رسايی را در توجيه اين مطلب به كار می برد و از زبان پيامبران خويش می فرمايد 

» 
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 مربی، اغتنام و خلق فرصت در تربیت 

ی موفق از ديدگاه قرآن كريم ، توانايی بهره مندی از همه فرصتهای موجود و خلق فرصت جديد در كار تربيتی را يك مرب

دارد. اهل نوآوری در ابتكار در كار تربيت است، از شرايط موجود استفاده بهينه می كند و اگر شرايط مقتضی وجود ندارد سعی در 

نبايد منتظر شرايط آماده و لوازم و امكانات كامل و تام و تمام درامر تربيت باشند گرچه  ايجاد فرصتهای جديد می كند. مربيان عزيز

منكر نقش امكانات و ابزار نيستيم اما در صورتی كه شرايط آن را چنان كه بايد مطلوب نمی بينيم تلاش كنيم تا فرصت خلق كنيم 

 .و از فرصتهای موجود نيز با هوشياری استفاده كنيم
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 اکرم پیامبر تربیتی سیره در مربی های ویژگی .د

 كليات انبي عوض به ، توان است،می رسيده ما دست به نبوی سنت و سيره از كه بسياری روايات و احاديث در تأمل و دقت با

 چرخانده دگر سوی هب سويی از را توجهات كانون وسيله شايدبدين تا ، رفت ويژه اصل چند گزينش به تصميم پيامبر سيره تربيتی

 .سازيم نشان راخاطر موارد اين اهميت و

 فطرت به توجه. 1

 آن از) ع(باقر امام كه حديثی در39)  روم،( الَّهلِ لِخَلْقِ تَبْدِيلَ عَلَيْهَا النَّاسَ فَطَرَ الَّتِی اّلَهلِ فِطْرَةَ َحنِيفًا لِلدِّينِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ

 ستا مطلب اين به معرفت آن، از مقصود و دانند می فطرت براساس را مولودی هر تولد) ص(پيامبراكرم اند، فرموده نقل حضرت

 ندمان كه است) ص(اعظم پيامبر تربيتی نظام مهم شاخصهای از فطرت بر بنای 88) ص ،8 ج كلينی،( است او آفريدگار خداوند كه

 و كند ااحي اوست، واقعی وسعادت رشد مقتضی كه را، آدمی اوليه طبع خواهد می و آمده بشر ذاتی فطرت رويش انبيا،برای ديگر

 . برساند نتيجه به

 گرایی آخرت و باوری آخرت. 2

 ص ،3 ج ق، 8183 طباطبايی،« ( كنند می سرگرم خود به را آدمی دنيا در كه است پندارهايی بطلان كشف روز قيامت، روز

 ص ی،طباطباي( است وجود تمام با قيامت، روز در انسان بازگشت و حتمی است امری معاد كه كرد زندگی باور اين با بايد).  391

 قصص،(يَاالدُّنْ مِنَ نصَِِيبَكَ تَنْسَ وَ الْآَخِرَةَ الدَّارَ الَّهلُ آَتَاکَ فِيمَا وَابْتَغِ: »فرمايد می پيامبر به خطاب زمينه، اين در كريم قرآن( 11

  نكن فراموش دنيا از را هات بهر و بخواه، را آخرت سرای داده، تو به خدا آنچه در و(  33

 دلسوزی 3

 از پيامبری يقين، به( 881توبه(رَحِيمٌ رَءُوفٌ بِالْمُؤْمِنِينَ عَلَيْكُمْ حَرِيصٌ عَنِتمُِّْ مَا عَلَيْهِ  عَزِيزٌ أَنْفُسِكُمْ  مِنْ  رَسُولٌ جَاَءكُمْ لقََِدْ

 مؤمنان به نسبت و دارد اصرار شما هدايت بر و است سخت او بر شما رنجهای كه آمد شما سوی به خودتان

 آَثَارِهِمْ  عَلَى نَفْسَكَ بَاخِعٌ فَلَعَلكََِّ: گويد می و پرداخته خود پيامبر دلدارى به متعال خداوند آيه اين در.  است مهربان و دلسوز

 دست از ىآورند، نم ايمان آنها چرا اينكه اندوه شدت از را خود جان ميخواهى  يی گو 1»  كهف،«  أَسَفًا الْحَدِيثِ بِهَذَا يُؤْمِنُوا لَمْ إِنْ

 . كند می آشكار را پيامبر دلسوزى انتهايی تعبير اين.  بدهى

 چهره به چهره تربیت. 4

 ضمن و دگوي می سخن متربّی با كنترل قابل و خلوت محيط در مربّی كه است اين در چهره به چهره و انفرادی تربيت اهميت

 به را نانآ و رفتند می متربّيان سراغ به خود پيامبر.  دهد می قرار تأثير تحت را وی شخصيت شده، او درونی فضای وارد اينكه

 نهاآ حضور و خويشاوندان و اقوام دعوت درباره پيامبر به خداوند دستور. دادند می ارائه آنها به را دين معارف و نموده دعوت اسلام

 را نزديكت خويشاوندان(  881شعراء؛(الْأَقْرَبِينَ عَشِيرَتكََِ وَأنَذِِْرْ: فرمايد می خداوند. كند می تأييد را مطلب اين شان، خانه در

 و كردند اعلام را خويش برنامه و خوانده اسلام دين به را آنان تك تك و بود چهره به چهره و حضوری حضرت دعوت.  كن انذار

 را يامبرپ انفرادی و چهره به چهره تربيت از ای نمونه بخواهيم اگر. آورند ايمان اسلام به و پذيرفته را او دعوت كه خواستند آنان از

  است حارثه بن زيد داستان نمونه بهترين كنيم، ذكر

 تفاوتها به توجه. 5
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 می )ص(پيامبر: است فرموده هم با موجودات تفاوت مورد در كريم قرآن. است تربيتی مهم اصل فردی تفاوتهای به توجه

 مردم با كه مأموريم پيامبران ما همانا( 33 ص ، حرانی شعبه ابن(عُقُولِهِم قَدْرِ ى عَلَ النَّاسَ نُكَلِّمَ أَنْ  أُمِرْنَا الْأَنْبِيَاءِ مَعَاشِرَ  إِنَّا: فرمايد

 فردی، هر با بمتناس را خود تربيتی شيوه و گفته سخن او فهم و درک طبق فرد هر با) ص(پيامبر.  بگوييم سخن عقلشان اندازه به

(  11 دخان،(رَّكُونَ يَتَذَ لَعَلَّهُمْ بِلِسَانِكَ يَسَّرْنَاهُ فَإِنَّمَا: فرمايد می خداوند كه چنان آن. بود قرآن روش اين و بردند می كار به متنوع

 خنس مخاطبين وسع اندازه به خداوند«.  آورند ياد به را آن حقايق مردم، است اميد. كرديم آسان رسول ای تو زبان به را قرآن ما

 ( 811 بقره،( وُسْعَهَا إِ  نَفْسًا اللَُِّه يُكَلِّفُ: كند نمی تكليف وسعشان از بيشتر آنها به و گفته

 ظرفیتها شناخت. 6

. كنيم يهتوص آنها به های مرحل صورت به و سخت به آسان از را تكاليف است بهتر انسانها ذاتی نقايص و ضعفها به توجه با

 حبّ ا لا انّی: اند فرموده ايشان. گرفتند پی در مسلمانان تازه به الهی آيات انزال در) ص(رسولش و خدا كه است ای شيوه اين

 السَّهْلَةِ بِاْلحَنِيفِيَّةِ بَعَثَنِی: فرمايند می ديگر جای در و و ندارم دوست را تكلف اهل من( 18 ص ، 88 ج ، مجلسی(المتكلّفين

 را شكلم تكليف يك بايد لذا ام شده برانگيخته پوشنده چشم و آسان فطری آيين به من( 11 ص ، 88 ج تهرانی، دلشاد(السَّمْحَة

 در بود، ارجخ توانشان حد از تكليفی چنانچه و كنند پيدا را آن دادن انجام توانايی تا بخواهند متربی از مرحله به مرحله صورت به

 . كنند نظر تجديد آن

 تغافل و پوشی چشم. 7

 نَ مِ الدَّنِیِّ عَنِ بِالتَّغَافُلِ أَقْدَارَكُمْ عَظِّمُوا: است فرموده صادر را يكمانه ح دستور اين خود پيروان به پيش قرن چهارده اسلام

 غافلت درس.  ييد بيفزا منزلتتان و قدر بر و كنيد بزرگ را خود كوچك، چيزهاى از كردن تغافل با( 811 ص ، 88 ج نوری،(الْأُمُور

ِِیَّ يُؤْذُونَ الَّذِينَ وَمِنْهُمُ. آموخت) ص(اسلام گرامى نبى از بايد را  از بعضى( 18 توبه،(لكَُِمْ خَيْرٍ أُذُنُ قُلْ أُذُنٌ هُوَ وَيَقُولوُنَ النبَّ

 ىی شنوا گوب پيغمبر اى). است زودباور و شنو سخن( است گوشى او: گويند مى و آزارند مى را پيغمبر كه هستند كسانى منافقان

 رسول تغافل كريمه، آيه اين در خداوند«.  است شما صلاح و خير به من

 .است جامعه افراد آبروى حفظ آن كه داند، مى خيرانديشى و مصلحت وفق بر را) ص(اكرم

 یاریگری بر خدا لطف به توجه. 8

 رسول. باشد می) ناخودآگاه و آگاهانه( ارتباط حال در هميشه خود همنوعان ديگر با و طبيعت با خودش، با خدا، با انسان. 

 كُرْبَةً  بِهَا نْهُ عَ اللَّه فَرَّجَ كُرْبَةً مُسْلِمٍ عَنْ فَرَّجَ مَنْ : داشتند مؤمنانه روابط بر بسياری تأكيد مسلمانان اجتماعی سيره در نيز) ص(خدا

 گرههای از گرهی آن، موجب به خداوند بگشايد، گرهی مسلمانی از كه كسی( 39 ص ق، 8399 ثانی، شهيد(الْقِيَامَة يَوْمِ  كُرَبِ  مِنْ

 . گشايد اومی از را قيامت روز

 خرفات با مبارزه. 9

 می ممكن مصنوع هر الوهيت و پرستی بت با مبارزه آن بارز نمونه كه خرافه و افسانه با وی مبارزه. گردد تحكيم مردم دل

 .ودنم می مبارزه خرافات و اوهام با كودكی زمان در حتی زندگی ادوار تمام در او بلكه بود، او رسالت دوران شيوه تنها نه باشد،
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 3علی صفایی حائریاستاد ویژگی های مربی از نگاه  .ه

 مربی کیست:

ربيت را و راه ت مربی انسان جز آفريدگار انسان نيست. ربّ  اوست و مربی اوست. و ديگران بايد درس تربيت را از او بگيرند

ها آشناست. اما ما قانون هايی را می شناسيم كه آنها را تجربه كرده ايم و بياموزند. اوست كه به تمام هستی و به تمام قانون

 شناخته ايم. و هنوز عواملی هست كه ما نه شناخته ايم و نه تجربه كرده ايم.

ها و ها و از دردها و درمانن مربی بايد از استعدادها و از كسریمربی اوست و ديگران بايد از او درس تربيت بياموزند؛ چو

ذِهبَ عنهم و ي»كند هايی را تربيت میهای مؤثر را بشناسد. خداوند هستی و مربی انسان، انسانعوامل تربيتی آگاه باشد و قانون

ها و دردها و داروها آشنا می سازد و با ها را به قانونها را از آنها می زدايد و به وسيلة وحی، آنو پليدی« الرجس و يطهِّرهم تطهيراً

ها مسلط می نمايد و آنها را پيشوا و مربی و آموزگار و مزكّی و مطهر خلق ها و طبيعتنورانيت و پاكی و آگاهی، آنها را بر روحيه

ه: م اخلاق كريمه همت گماشته اند كها هستند كه در ميان خلق او به تربيت خلق و شكوفا كردن استعداد و تتميمی سازد؛ و اين

 «.بُعثتُ لُاتِمِّمَ مكارمَ الاخلاقِ»

 های اصلی مربیانویژگی

ها باشند كه به دردها و درمان ها و به وضع روحيه ها آگاهی داشته باشند. آگاهی از دردها و توانند مربی انسانكسانی می

د؛ چون اوست كه از استعدادهای انسان و قلمرو استعدادهای او و از قانون به دست آور -از كتاب و سنت –ها را بايد از وحی درمان

 های حاكم بر اين دو آگاه است و درگيری ها و دردها و درمان ها و راه حل ها را می شناسد.

فرقان، برای شناخت روحيه ها می توان از تجربه و برخورد، از آموزش و تعلم و از لطافت روحی و فرقان استفاده كرد. اين 

ها را از يكديگر جدا می كند و وضع و زمينه و طرز برخورد را مشخص می نمايد؛ چون همه را نمی توان با يك چوب پيش روحيه

 برد و با يك روش تربيت كرد.

روش »مربی به وحی و فرقان نيازمند است. برای رسيدن به وحی و استفاده از آن به اصول و كليدهايی نيازمنديم كه در كتاب 

تقوا إن ت» شود؛ از آن سخن رفته است. اما فرقان نيرويی است كه در مرحلة اطاعت و تقوا به انسان ارزانی می« برداشت از قرآن

 «.الله يجعل لكم فرقاناً

رابطة اين فرقان و تقوا اين گونه توضيح می يابد. با طرح سوال حركت فكری آغاز می شود و با حركت فكر به شناخت ها می 

رسيم. و با اين شناخت ها به عشق ها و لطافت های روحی و با اين عشق و لطافت به اطاعت و تقوا. تقوا نتيجة حركت ها و 

ورزش ها و تجربه های ممتدی است كه از حركت انسان بدست می آيد. و در اين حد است كه انسان از چشم ها برخوردار می 

 د علامت ها را ببيند و از علامت ها، نه از اعمال و از حرف ها، روحيه ها را بشناسد.شود و از مانع ها آزاد می گردد و می توان

 ضرورت مربی

می توان از حادثه ها درس گرفت و لقمان وار از بدها خوبی آموخت. می توان از بند مربی آزاد شد و خود سر به راه افتاد. اين 

ی و تك روی و تجربه و آزمايش، ناچار با شكست ها و يأس ها و خستگی توانايی هست، اما بايد غرامت سنگينی پرداخت. خود سر

                                                           
 / انتشارات لیله القدرمسئولیت و سازندگی کتاب  3
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ها و ناتوانی ها و از دست رفتن ها همراه است. سلمان وار در جست و جوی مربی رفتن، آسان تر و پربارتر از لقمان وار از بدها 

 توان از بی ادب ها، ادب آموخت.ادب آموختن است. آنجا كه مربی در دسترس نيست، آنجا نمی توان بی ادب نشست كه می 

 نقش های مربی

آنها كه در وسعت هستند و از مربی برخوردارند، مسئوليت را به عهدة او انداخته اند. و اين مربی است كه بايد آنها را بارور كند 

 و شكوفا سازد و انديشه های مدفون را برانگيزد.

تصميم می گيرد و از ديده ها و تصميماتش، برای آنها سخن می مربی خوب آن نيست كه خود به جای افرادش می بيند و 

گويد، بل مربی كسی است كه افراد را در جريان نيازها و می گذارد و آنها را آزاد می كند و آموزش می دهد كه خود ببينند و حركت 

 ابند و پيش بتازند.ها تذكر می دهد و يادآوری می نمايد كه بيكنند و سپس در سربزنگاه ها و در كنار حادثه

آنجا كه مربی، آگاهی ها را به صورت بسته بندی و صادراتی به افراد می رساند در واقع آن ها را مسخ كرده و شخصيتشان را 

 شكسته و آن ها را فلج و بی پا، بار آورده است. و اين ها در كنار حادثه های جديد، بيچاره می مانند.

از قله و حرف زدن از ديدگاه ها، راه رسيدن به قله را نشان بدهد، تا همه از ابعاد گوناگون و از مربی می تواند به جای بالارفتن 

 های مختلف و با ديدگاه های مختلف، به تماشا بپردازند و برداشت های سرشار و عظيمی را به دست بياورند.زاويه

جبرهايی كه در درون و بيرون، انسان را به بند می كشند.  . در اينجا مربی بايد فكر انسان را از جبرهای حاكم آزاد كند؛ از8

انسان گرفتار جبرهايی است: جبر تاريخ، جبر محيط، جبر وراثت، جبر تربيت، جبر طبيعت، از بيرون و جبر غريزه و جبر فكر و جبر 

 عقل، در درون.

به آزادی می رسد. آنها كه انسان را  انسان همراه اين جبرها هست و تنها با درگيری و هماهنگ شدن همين جبرهاست كه

محكوم محيط و تاريخ و وراثت و تربيت و غريزة قدرت و غريزة جنسی می دانند و كار او را تا حد رفلكس های شرطی پايين می 

ر حالی د آورند، اين ها حق دارند و درست می گويند، اما اشتباهشان اين است كه انسان را فقط از يك بعد و با يك جبر ديده اند،

 كه انسان همراه اين جبرها به آزادی می رسد.

نقش مربی و مسئوليت مربی، همين آزادی دادن و انسان را در تضادها گذاشتن است. مادام كه انسان در يك محيط تربيتی و 

د و او را در زمينه های همراه يك جبر است، ناچار محكوم خواهد بود. مسئوليت مربی اين است كه او را با راه های تازه، همراه كن

 تضاد بگذارد، تا او راه خودش را انتخاب بنمايد.

در بحث تزكيه، نشان می دهيم كه چگونه مربی فكر را از جبرها و اسارت ها آزاد می كند و اين مسئوليت را به پايان می 

 رساند. اين آزادی دادن و به آزادی رساندن، يكی از كارهای مربی است.

و آموزش دادن و تعليم دادن و راه رسيدن تا قله ها را نشان دادن است. اوست كه بايد طرز برداشت و طرز تفكر . كار ديگر ا8

را به انسان بياموزد و روش ها را بدست بدهد. اين تنها كافی نيست كه ما را به صدقه ببندند و اين گونه بی نياز كنند. كه اين داغ 

ندارد. بهتر اين است كه ما را با روش ها و حرفه ها آشنا كنند و ما را تا قله ها بالا ببرند.  كردن ها و برگ چسباندن ها فايده ای

 جوشش بهتر از بخشش است.

. و انسانی كه گرفتار نسيان ها و غفلت هاست، ناچار نيازمند تذكرها و يادآوری هاست.  و اين هم مسئوليت سوم مربی است، 3

 و زمينه های آماده را شعله ور كند و حركت و پيشرفت را فراهم سازند.كه با تذكرها، قطره های متراكم 

 ما از اين سه مسئوليت مربی، در طی بخش های تزكيه و آزادی، تعليم و آموزش، تذكر و يادآوری بحث م كنيم...
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 ویژگی های رفتاری مربی:

 چيست اول از همه بايد بداند كار و نقشش  مربی. 

 اين شما نبوديد كه انها را كشتيد بلكه خدا بود (83تربيت كردن نيست! آيه قرآن)انفال/ مربی ركا كه باشيم داشته توجه :

 .و ای پيامبر اين تو نبودی كه تير می انداختی بلكه خدا بود

 در مقام انتخاب قرار دادن متربی است. مربی وظيفه واقع در 

 بايد نگاه وظيفه محور داشته باشد. مربی 

 د.به خودآگاهی برس مربی خود اول  اين است كه متربی را به خودآگاهی برساند، بنابراين بايد مربی كارهای از يكی 

 ربيتت فضای در هايمان حركت همه بايد ما يعنی است؛ تربيتی كار اش،اساسی كار  كسی است كه در زندگی مربی 

 .باشد تربيت برای مان زندگی باشد،

 داف تربيتی ايمان داشته باشد.بايد در فضای بينشی اش، به اه مربی 

 بايد آگاهی اش را در عرصه تربيتی بالا ببرد. مربی 

 بايد روحيه از خود گذشتگی داشته باشد. مربی 

 بايد اين مهارت را داشته باشد كه محبت كردن و محبت نكردن خود را مديريت كند. مربی 

 در واقع نوعی كنترل بر حالت هاست. وقتی گريه مربيان بسيار ضروری است)هوش رفتاری  برای رفتاری هوش به توجه

 ... نخند گرفت ات خنده نكن، گريه  ات گرفت اگر آن لحظه لازم نبود و در راستای هدف نبود

 نياز يشتریب اقتدار به پسرها با رابطه در البته) باشيم داشته اقتدار با همراه محبتِ بايد متربی، به كردن محبت درباره 

 (هست

 رده باشم تا بعد بتوانم اقتدار داشته باشم.ك جذب را محبت بايد اول. است اقتدار بر مقدم محبت 

 هاست محبوب از كردن محروم تنبيه، .باشد كرده تخلف كه مگرجايی باشد، غالب بايد محبت. 

 در چشم متربی بايد جايگاه داشته باشد. مربی 

 نبايد با متربی بگو مگو كند. مربی 

 سطح متربی ببيند. نبايد خودش را در مربی 

 های متربی گير دهد.نبايد خيلی به حالت مربی 

 هر جايی ضربه زد، بايد جبران كند.. مربی 

 شود گرفته نظر در مخاطب ظرفيت بايد هاگيری سخت در 

 بايد خيلی زيرک و تيز باشد. مربی 

 بايد در جمع بچه ها، قلب تپنده گروه باشد. مربی 

 را ببيند. مربی عمل و حرف بين تعارض متربی، نبايد 

 بايد اهل گذشت باشد. مربی 
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 مختلف نقش وجایگاه معلم درمکاتب فلسفی .و

 :نقش معلم درمکتب ایدالیسم

ه برای ك معلم ايداليسم به عنوان فردی بالغ بايد كسی باشد. مكتب ايداليسمی برنقش محوری معلم تاكيد زيادی می شوددر  

اينكه  اب ارزشهای هماهنگ تلفيق كند. مجموعه ای از در نقشهای گوناگون را بايد او. به ديدگاه فرهنگی دست يافته باشد خود

ت كه معلم به آن معنی نيس اين امر اما تامين كند برای او تحصيل بينشی است كه فرهنگ می تواند درصدد متعلم نابالغ است و

 ماننده معقولی به درون شخصيت خويش به دست آورد. چشم انداز تا كندمیسعی  دانش آموز شخصيت اوتصرف كند. در می تواند

 است به اين ترتيب معلم بايد برای متعلم احترام قائل شود لايیشخصيت روحانی متعلم دارای ارزش وا ماهيت و ديگر هایانسان

اوكمال  گزينش ،فرهنگ است پختة و نمايندةمعلم الگو  چوننائل آيد.  شخصيت خود ترين حدبه تحقق كامل تا ياری دهد را او و

 با نام دانلدباتلر در اثر خودباشد.  شخصی باانگيزه وپرشور و دوست بدارد را باشد، دانش آموز ارزشها مظهر بايد معلمدارد.  اهميت را

ش آموزان دان برای. 8 اومعلم بايد: گفتة بهشناسايی كرده است.  اوصاف مطلوب معلم خوب را ايداليسم درآموزش وپرورش بعضی از

 ،بوده درفرايندهای يادگيری صاحب نظر -3 درخصوص شخصيت انسانی متخصص باشد.-8 واقعيت باشد. فرهنگ و تجسمی از

دانش آموزان  در قه به يادگيری رالاع-1 شودبرای رفاقت دانش آموزان ارزش قائل -1 درآميزداشتياق  با كه تخصص را قادرباشد

دوباره فرهنگ  به تولد-3نهفته است  به كمال رساندن انسان ها هدف آن يعنی در قی تدريس درالكه اهميت اخ يابد در-1 بيداركند

 رين تبلورمهم ت عالی ترين و نمايندةارزشهايی باشدكه  مظهری از فرهنگی يا قی ولااسوه اخ بايد معلمنسلی كمك كند.  طی هر

 (11: 8838سرشت، )پاک. استانسانی  شخصی و رشد

 :رئالیسم درباره معلم ونقش آن درتربیتدیدگاه  

متخصص  تربيت دانش آموزان در و باشد تربيت همگانی برخوردار تعليم و هم علوم ليبرال از و هنر درزمينةمعلم رئاليست بايد 

دانش  .است دخودسامانی بهره من و خودشكوفايی ،كه ذاتا ازحقوق انسانی خودفرمانی به عنوان فردی تلقی می شود يادگيرندهباشد. 

 از هره مندب كه متخصصانی تربيت يافته و دارند اين حق را وكمال برسند زمينه معارف بشری به رشد در آموزان كه سعی دارند

 است كه مسئوليت اوليه دانش وكاربرد يادگيری مستلزم تعهد اما داشته باشند خود به عنوان معلم دركنار آموزش حرفه ای را

 (31:1131پاک سرشت. )آموزاست

 :نقش معلم درنظام تومیستی 

كليسا و  ،نهادهای مختلف همچون خانواده اشخاص و ةآموزان به عهدتربيت دانش آموزش و ةها وظيفبه عقيده توميست

 ندر متبرعهده دارد.  معلم است كه آگاهانه مسئوليت آموزش كودكان را مدرسه و ةعهد ت رسمی برلاتحصي كار است و اجتماع

طريق آموزش عامدانه  داراست كه از مهارت قابل آموزش را معرفت يا ای ازوميستی معلم شخص بالغی است كه توشهمدرسه ت

القوه ب او زيرا نه شركت جويدالافع شاگرد رابطه معلم و فرايند بايد در آموز دانشدهد.  دانش آموزان قرار اختيار در كوشد آن رامی

وعظه محض م تدريس به لفاظی يا مراقب باشد و بايد ارتباطگر ماهری باشد معلمنی درک وتملك معرفت است. لاعق دارای توانايی

ديده  توماس آكويناس به معلمی به. به نتيجه تازه ای منتهی گردد و فراگرفته آغازلا قب چيزهايی كه دانش آموز از تنزل نكند و

برانگيزاننده  وینير ،ای كه معلم به خدمت به ديگران داردقهلاريست به علت عوظيفه بلكه رسالتی برای خدمت به انسانيت می نگ

ندگانی ز هنرمعلمی شامل تلفيقی از توميستها نظر بهتشكيل دهد.  محبت خداوند قه به مردم ولابه عشق به حقيقت، ع بايد را او
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كه  ی رااسوه هاي و نقش الگوها بايد آنها. هستند قی مهمی نيزلانقش اخ دارای ،نقش فكری وه برلاع معلمانعملی است.  نظری و

 (81: )همان.تقليد هستند ايفا نمايند شايستة

 : نقش معلم درمکتب اگزیستانسیالیستی

 ات برای متعلمان مطرح كند تی راؤالاس روش محاوره سقراطی است كه اين گفت وشنود می تواند روش مناسب تدريس آنها

فقط  می داندن مطرح شده را اتولی مربی اگزيستانسياليست پاسخ سوال. خويش آگاهی حاصل كنندآنان نسبت به شرايط زندگی 

 ظيفهوتی درخصوص معنای زندگی به حقيقت شخصی دست يابند. اطريق طرح سوال از تا ترغيب نمايد كه متعلم را ش می كندلات

: 8838،سرشت را ابراز كند )پاکذهنيت خويش  واندبت كه طی آن شاگرد معلم آن است كه برای يادگيری موقعيتی فراهم كند

888).  

 :نقش معلم ازدیدگاه طبیعت گرایان

 نمی كند طبيعت دخالت در .درک می كند نقش تربيتی محيط طبيعی را هماهنگ است و لاطبيعت كام معلم كسی است كه با

ريق تحريك ازط بلكه يادگيری را به يادگيری نمی كند مجبور آموزان را دانشنيروهای طبيعی همكاری می كند.  مد و جذر بلكه با

 سهل ،فردی است صبور. برای يادگيری عجله ندارد معلمراه تعامل با محيط خويش ترغيب می كند.  باليدن از به كاويدن و او

 معلمد. كنف میكش خود موافق روش كشفی است كه دانش آموز معلمكه آماده باشد.  وكودک وقتی ياد می گيرد بی آزار و انگار

رای شاگرد ب وراحتی را محيط باز هادی جريان يادگيری است او معلماكتشاف كند.  خود تاشاگرد ازخودشكيبايی زياد نشان می دهد

 كودکهای ذهنی خويش راخلق می كنند. طريق كاويدن محيط زندگی خويش واقعيت آن كودكان از به وجود می آوردكه در

مان: اعتماد و اتكا قرارگيرد )هخام برای تداوم تربيت مورد  كودک بايد به عنوان مواد هایغرايز وسليقه نيازها، ،وحشی نجبب است

883) 

 :قش معلم ازدیدگاه محافظه کارانن

 اين ارزشها و به خوبی بشناسند اين ميراث را بايد معلماننوجوانان است.  معلم عاملی برای انتقال ميراث فرهنگی به كودكان و

علمان پاسداری م وظيفهآنان سرمشق بگيرند.  از بايد لانكه محص اينان الگوهايی هستند و ومنش خويش متجلی سازند رفتار در را

  (888: )همان. استميراث فرهنگی به عنوان گنجينه ای ازدستاوردهای بشری ومعرفی آن به نسل جوان  از
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 های مربی در مدرسه عروج اندیشهویژگی .ز

 های اجرایی شدن آنهاهو برنام

عنوان 

اصلی 

 ویژگی

 تعریف
تحقق سایر 

 اهداف/اصول
 برنامه ها

مربی بودن 

 رفتار و عمل

 تربيتی نظامنامه در نقش ترين موثر دارای مربی

 ينبيشتر روحی های ويژگی لحاظ به متربی و است

 می مربی حركات و رفتار، گفتار، پوشش از را تاثير

 ارگفت و رفتار و اعمال در اهداف بايستی لذا. گيرد

 دانش در آگاه ناخود صورت به تا شود متجلی مربی

 .گذارد اثر آموز

 

 تربيت محور بر مدرسه هدفگذاری به توجه با .8

 فضايل هب بايد معتقد خود مربی انقلابی و اسلامی

 های رفتار در و باشد انقلابی روحيه و اخلاقی

 باشد. داشته نظر دقت خود

 تا بوده حساس رفتار هرگونهبر  بايد مربی .8

 نباشد. مغاير تربيتی های آموزه با عملش

 ايستب مدرسه امر اين حساسيت و تاثير دليل به .3

 داشته اهتمام مربی و ارتقاء محورنظارت دو بر

 باشد.

حضور همراه با رعايت آداب در نماز جماعت و  .1

مراسمات مذهبی و نيز احترام مربيان خواهر به 

ردن و گذاشتن در جای مناسب چادر )مانند تا ك

 و با احترام( به عنوان نماد حجاب كامل.

های مدرسه با همراهی مربی در همة برنامه .1

 متربيان

تعامل دو 

طرفة مربی 

و متربی در 

 هابرنامه

 

اصل انضباط  

(3) 

مسئوليت 

 (1پذيری)

 و آزادانه عمل های فرصت نمودن فراهم -8

 يتیترب های برنامه ارائة در مربيان برای خلاقانه

 .مصوب سياستهای و اصول چهارچوب در

 ؛ اردوها طراحی ، موردی های گذاری هدف -8

 و كلاسی قوانين ها؛ وضع ها،  پروژه برنامه

 ....و تخصصی شوراهای

وضع قوانين داخلی و انضباطی به مرور زمان  -3

توسط خود دانش آموزان و براساس احساس 

 نياز خودشان
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ود گروه ها و انتخاب اهداف هفتگی توسط خ -1

ارائة گزارش در مورد ميزان سعی اعضاء گروه 

 برای رسيدن به هدف

ها و همراهی مربی با متربيان در غالب برنامه -1

های مختلف مثل غذا خوردن، استفاده از فرصت

صبحگاه، زنگ تفريح، بازديدها، اردوها و... 

برای ايجاد حس همبستگی و رشد همكاری 

 گروهی بين دانش آموزان.

تربيت 

 انفرادی

 زا تربيتی های محيط و فرصتها ها،زمينه كه آنجا از

 آن با افراد كه آسيبهايی همچنين و خانواده جمله

 ذال می باشد؛ متفاوت مختلف افراد در هستند، مواجه

 در يزن آموزان دانش پذيری تاثير ميزان اساس براين

 باشد. بنابراين برای می متفاوت مختلف های مولفه

دانش آموز بايد برنامة تربيتی مختص خودش هر 

 طراحی گردد تا به حداكثر نتيجة مطلوب برسد.

اصل توجه به 

ويزگی های 

 مخاطب 

 : بايست می مربی مدل اين در

متربی ) از جمله  وضعيت از كاملی شناخت .8

 و هاآسيب خلقيات، شرايط خانواده، روحيات،

 .آورد بدست متربی( خاص محسنات

 اثر ميزان آموز هردانش هایويژگی براساس .8

 ار انفرادی و عمومی تربيتی های آموزه گذاری

 .باشد حساس آن به نسبت و نمايد دنبال

 راهكار متربی، هر خاص های ويژگی براساس .3

 را خودش تربيتی خاص های برنامه و ها

 بهره مورد اين در كه نمايد؛ دنبال و طراحی

 .دباش می موثر بسيار والدين همكاری از گيری

تشكيل پروندة تربيتی برای هر دانش آموز و  .1

انعكاس كامل مسائل مربوط به هر دانش آموز 

 به آن

عدم مقايسة دانش آموزان با يكديگر)چه در  .1

آموزش و سنجش دروس و چه در برنامه های 

 تربيتی(

تقويت 

قدرت 

انتخاب و 

پذيرش 

مسئوليت 

نتيجة 

 انتخاب خود

قرار نيست مربی مرتبا نكات خوب يا بد را به دانش 

آموزان تذكر دهد يا تجربيات شخصی را بصورت 

مستقيم بصورت قانون درآورد. به عبارتی مربی 

وظيفه دارد تا قدرت تشخيص و انتخاب متربی را بالا 

 ببرد. 

 ستا نياز كه مسايلی با مواجهه در دارد وظيفه مربی

 قرار انتخاب ميدان در را وی بگيرد فرا آموز دانش

 .است تر مشكل و زمانبر روش اين كه چند هر دهد

اصل تقويت 

تفكر و روحية 

 پرسشگری

برگزاری جلسات روزانه صبح ها و جلسات  .8

هفتگی در آخر هفته )جلسه قرآن، فكر كردن 

روی اهداف، ارائة گزارش سعی های انجام شده 

برای رسيدن به اهداف، بحث در مورد اتفاقات 

در مدرسه، گزارش فعاليت گروه  خاص رخ داده

 ها(

تشكيل جلسات مباحثه دانش آموزانی با  .8

يكديگر و هم انديشی حول محور های انتخابی 



 

22 
 

همچنين در اين روش مربی قدرت تفكر و استدلال 

را در متربی بالا ببرد.يعنی وی بداند انجام هر فعلی 

چه عواقبی داردو نتايج كار خود را ببيند خواه اين 

نتيجه در ميدان مباحثه و استدلال با مربی و ساير 

همكلاسی ها محقق شود و يا بوسيله كسب تجربه 

 در ميدان عملی.

مربی به جای بيان مستقيم و آموزش يك طرفه 

 يك موضوع به متربی

ادارة جلسات با رويكرد پرورش تفكر و  .3

مشاركت جمعی دانش آموزان بدون آموزش 

 مستقيم مربی

ربی در طول بحث به جهت كنترل خط دهی م .1

و هدايت جلسه و همچنين طرح سوالات 

 چالشی

محبت به 

 متربی

زمينه موثر بودن مربی بدين معنا كه گفتار و رفتار و 

افعال وی مورد پذيرش متربيان قرار گيرد مقبوليت 

مربی می باشد كه مهمترين عامل تحقق اين امر 

رهای رفتامحبوبيت مربی است. لذا مربی بايست از 

تند و خشن با دانش آموزان و رفتارهای تحقير آميز 

پرهيز نمايد و با رفتارهای توأم با محبت و عطوفت 

ضمن حفظ كرامت متربی زمينه ارتباط موثر با متربی 

 .1را نيز فراهم گردد

 

بازی كردن مربی در هفتة اول سال با متربيان  -8

جهت شناخت آنها و ايجاد رابطة دوستانه با 

 متربيان در روزهای اول سال

حضور در فعاليت های گروهی و بازيهای جمعی  -8

 شاد با دانش آموزان در ساعات تفريح و ورزش

حرص ورزی 

 درتربيت

وجدان كاری مربی در توجه به متربی و بررسی 

ته ای است كه الگو گرفمسائل و مشكلات وی ويژگی

 شده از دغدغه و به فرمودة قرآن حرص پيامبر اكرم

 )ص( در هدايت مردم است.

در دوران مدرسه متربی در دورانی طلايی قرار دارد، 

و  باشدكه مبداء تحولات بسياری در زندگيش می

مسير زندگی او را رقم خواهد زد؛ لذا درک اين 

ها و تلاش برای استفاده حداكثری از اين فرصت

ها جز با دلسوزی و حرص مربی بر تربيت موقعيت

 خواهد شد.متربی محقق ن

البته ذكر اين نكته لازم است كه مربی در عين 

مسئوليت پذيری و تلاش در جهت انجام تكاليف خود 

،ضمن تقويت روحيه اخلاص و توجه به حضرت 

 

 

                                                           
. با عنايت به ويژگی های خاص مقاطع ابتدايی خصوصا درگروه خواهران اين محبت نبايد صورت 8قابل توجه اينكه:  1

. اين محبت ها و توجه ها نبايد در بين برخی دانش آموزان بصورت خاص جلوه نمايد زيرا 8افراطی به خود بگيرد. 
 هايی چون حسادات به يكديگر و... خواهد شد.موجب آسيب 
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احديت در اين مسير بايد بداند كه هدايت گر و مربی 

اصلی خداست و مربی تنها وسيله راهنمايی به سوی 

 اهداف است . 

اغتنام 

های فرصت

پيش آمده و 

همچنين 

خلق 

های فرصت

 جديد

غير  های تربيتمربی مترصد اينست تا اينكه زمينه

مستقيم را برای دانش آموزان فراهم نمايد لذا دو 

 روش را بايد دنبال نمايد:

توان هايی كه به واسطة آن میاغتنام فرصت -8 

ها و آموزشهای تربيتی را به دانش آموزان پيام

 ها يا مطالب كلاسگيری از داستاننند بهرهفهماند؛ ما

آموزان  با درسی، رفتارهای اتفاقی و خاص دانش

 ها و....گيری از ايام، مناسبتيكديگر، بهره

هايی جهت ارائة مناسب مفاهيم خلق فرصت -8

آموزان. مثلاً بيان يك داستان، تربيتی به دانش

نجر مهايی كه طراحی يك تئاتر، طراحی انواع فعاليت

آموزان گردد؛ جهت زمينه سازی به بروز رفتار دانش

موقعيت ارائه بحث يا به اصطلاح طراحی موقعيت 

 يادگيری.

 

ها ومطالب كتاب درسی، گيری از داستانبهره .8

رفتارهای اتفاقی و خاصی كه از سوی دانش 

ا هگيری از ايام و مناسبتآموزان سر ميزند؛ بهره

تربيتی و به مباحثه و.... جهت ارايه مفاهيم 

 گذاشتن آنها.

طراحی برنامه های خاص از سوی مربی و يا  .8

زمينه سازی بروز رفتار يا واكنش دانش آموزان 

برای اينكه مربی بتواند زمينه ورود به 

 بحث)يادگيری در موقعيت( را فراهم كند

برنامه ريزی در مدرسه برای درگير شدن دانش  .3

 كردن تعداد وسايلآموزان با يكديگر )مثلاً كم 

 بازی(

آزادی نسبی مربی در ارائة طرح درس جايگزين  .1

 متناسب با دانش آموزان خودش

ساعات اختياری معلم جهت پرداختن به  .1

موضوعات خاص و استفاده از فرصت های 

 تربيتی

 تكريم متربی

از حقوق مسلم متربی بر مربی اين است كه جايگاه 

های وجودی او والای متربیِ خود و همچنين ظرفيت

را به عنوان يك انسان بشناسد. وجود چنين نگاهی 

به متربی باعث حفظ كرامت او شده و همچنين مانع 

از آن خواهد شد تا مربی دانش آموز را تحقير نمايد 

يا رفتار نامناسبی با وی داشته باشد. البته تحقق اين 

ويژگی نبايد مانع از پاسخگويی متربی در برابر 

 يش گردد.مسئوليت ها

 

 پرهيز از رفتار های تحقير آميز دانش آموزان. -8

 

هوش 

 رفتاری مربی

آموز برخورد، رفتار و عمل خود را در از آنجا كه دانش

د كند، لذا مربی بايست بتوانرفتار مربی جستجو می

در برابر رفتارها، حركات، صحبت، عمل و حتی 

آموز رفتارهای سازنده و اثر بخش پوشش دانش

داشته باشد. يعنی مربی بايد بتواند در مقابل افعال 

 

مربی بايست بتواند در برابر رفتارها، حركات،  -8

صحبت، عمل و حتی پوشش مناسب يا 

آموز, رفتارو روابط سازنده و اثر نامناسب دانش

 بخش داشته باشد
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خوب دانش آموز از خود بروز احساسات نشان دهد و 

گيری مربی در مقابل برخی رفتارهای يا جهت

نامناسب متربی مشخص شود. مثلًا بداند و بتواند در 

بت حچه مواقعی بايد محبت كند يا كجا جلوی ابراز م

 خود را بگيرد، يا كجا اخم كند و كجا اخم نكند.

 سعة صدر

های مهم مورد نياز مربی سعة صدر از ديگر ويژگی

كه فراگيری اهداف تربيتی در است. با توجه به اين

ريزی مترتب بر عوامل متعدد محيطی، حين برنامه

-باشد، تأثيرپذيری دانشای و... میخانوادگی، زمينه

آموزان متفاوت بوده؛ لذا تحقق اين اهداف نيازمند 

باشد. چه بسا لازم تجربه، صبر و حوصلة مربی می

 رباشد برای نهادينه شدن برخی مفاهيم، آموزشها د

-موقعيت خاص خود صورت گيرد. همچنين دانش

ای هآموزان در مقاطع سنی مختلف با توجه به ويژگی

-شان رفتارهای متفاوتی را از خود بروز میشخصيتی

دهند كه با سعة صدر و گرفتن مشاوره در اين 

خصوص بايست به رفع آن مسائل كمك كرد. چه 

ا ربسا كه رفتارهای غير اصولی راه رسيدن به هدف 

 دشوار تر خواهد كرد.

 

 

داشتن نقش 

فعال در 

برنامه ريزی 

تربيتی 

مدرسه و 

يادگيری 

-مداوم

روحيه كار 

جمعی و 

 تيمی

  

 همكاری در نوشتن طرح درس -8

 برنامه طراحی فعاليت و در مربيان همكاری -8

 ميمتص محتوا، توليد اصلاحی، و تربيتی های

 ها گيری

برگزاری دوره های تدريس پژوهی برای  -3

 موضوعات خاص در كلاس 

شركت در دور های آموزشی مربيان به صورت  -1

 مستمر

 مطالعه مستمر كتب مرتبط -1

جايجايی معلم از پايه ای به پاية ديگر پس از  -1

 چند سال تدريس به جهت رشد فردی خودش.

 

 

 


