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«»

 از زحمات اساتید گران قدر

 هده داشتند، وساير اساتید گروه فلسفه تعلیم وتربیتكه به ترتیب راهنمايي و مشاوره اين رساله را بر ع

هم چنین از زحمات اساتید بزرگواري كه داوري اين رساله را برعهده گرفتندو افتخارشاگرديشان رادردوره 

 .كارشناسي ارشد داشتم

 

 كمال تشكر وقدرداني را دارم.                                                
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 چكيده

اخالق معلمي ازمواردمهم وكلیدي است كه درفرايندتعلیم وتربیت بايد موردتوجه قرارگیرد.پژوهش حاضر نیز 

با هدف بررسي شاخص هاي اخالق معلمي درنظام ارزشیابي عملكردمعلمان به دنبال پیداكردن شاخص هاي 

صالحیت معلمان دركشوراسالمي مابوده وبا بررسي نسبت شاخص هاي به دست آمده اخالقي براي ارزيابي 

 بامباني نظري تحول بنیادين،سعي در كاربردپذيري اين شاخص ها در نظام ارزشیابي را دارد.

دراين پژوهش باروش توصیفي به بیان ويژگي هاي اخالق معلمي از ديدگاه )امام محمدغزالي 

است وبا استفاده از روش تحلیلي يعني با تحلیل اجزاي ويژگي هاي استخراجي به وشهیدثاني(پرداخته شده 

 استنباط خواهیم پرداخت كه چه ويژگي هايي براي اخالق معلمان مي توان در نظر گرفت.

امام محمدغزالي وشهیدثاني هم راستا ويژگي هايي را درمورداخالق معلمي بیان كرده اندكه از آن ها شاخص 

ت آمد.دربخش بعدي،ضمن بیان نكاتي پیرامون فلسفه ارزشیابي وبررسي نظام كنوني ارزشیابي هايي به دس

معلمان،راه كارهاوپرسش نامه هايي پیرامون ارزيابي اخالقي معلمان ارائه شده است.اين راه كارها وپرسش 

 ازخودمي باشد. نامه ها شامل مراجعه به اولیاي دانش آموزان، نظردانش آموزان وخودسنجي يا ارزشیابي

 

 

 

 

 

 :شاخص،شاخص  اخالق معلمي، ارزشیابي،مباني نظري تحول بنیادينواژه های کلیدی
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 فصل اول

 کلیات تحقیق

 

 

 

 وبيان مسألهتعريف 

مباحث مربوط به اخالق و تربیت اخالقي، بخش اساسي و عمده تعلیم و تربیت را تشكیل مي دهد تأثیر        

ي و اجتماعي انسان چنان مهم و حیاتي است كه خداوند براي هدايت و سعادت اين مباحث در زندگي فرد
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ثر اخالق در  ؤبشر آن را اصلي ترين هدف بعثت انبیاء قرار داده است و آنچه در اين میان مهم است حضور م

نمي  عرصه زندگي فردي و اجتماعي است و اين امر تنها با مطالعه و آگاهي از فضايل و رذايل اخالقي بدست

آيد بلكه ضروري است شیوه و چگونگي تحصیل اين صفات ارائه گردد. در تربیت اسالمي هیچ چیز به تراز 

غايت و قصواي » نیست امروزه كسي چون ديويي در قلب تمدن مادي غرب مي گويد :  اخالقي تربیت

 ( ٠٤٢،ص٨٨١١اسالم كه جاي خود دارد.)رفیعي،« فعالیت هاي آموزشي رشد اخالقي است

(. پس يكي ٠٨،ص٨٨١٨خالصه مي شود )شارع پور،  اخالقيتمام آموزش و پرورش در تعلیم و تربیت        

دانش آموزان است. ارتقاء سطح رشد اخالقي افراد از  اخالقياز رسالت هاي مهم امر تعلیم و تربیت،تربیت 

ده كه انسان هايي متعهد، اساسي ترين اهداف تعلیم و تربیت غالب جوامع است و سعي آن ها بر اين بو

 مسئولیت پذير و عدالت خواه و در كل انسانهايي متعالي و متخلق به اخالق تربیت نمايند.

معلم، مجري و كارگزار اصلي تعلیم و تربیت است؛ او خود را به شناخت مهارت و نگرش مربوط به        

ايد براي او مكشوف باشد، جان و روان شكوفايي فطرت انسان ها ملزم مي داند و اساسي ترين چیزي كه ب

، ٨٨٣٠انسان است. معلم هر طور به انسان بینديشد، همان طور به تربیت او همت خواهد كرد.)ملكي، 

 (٢٠ص

يكي از مهمترين اجزائي كه نظام آموزش و پرورش بر پايه آن استوار است معلم/ دبیر مي باشد. معلمان        

كننده و سازمان دهنده ساير عوامل در جهت پرورش دانش آموزان براي در اين نظام به عنوان هدايت 

زندگي و فعالیت در جامعه به شمار مي آيند. معلمان هسته مركزي دستگاههاي تعلیم و تربیت و مجريان 

امروزه تمام ملل معتقدند كه وحدت ملي و پیشرفت كشور منوط به »حقیقي اين امر حیاتي مي باشند. 

يق است. حفظ تمدن  و آثار علمي و ادبي امید به ترقي وابسته به تربیت صحیح است و داشتن معلم ال

 (.٨٨٣،ص٨٨٣٤صديق، .«)صحیح بدون آموزگار اليق صورت نمي گیرد تربیت

در مدارس معلماني داريم كه از نظر اخالقي هیچ  سفانه ماأبا وجود تأثیر فراوان معلم بر شاگردان ، مت       

لیتي نسبت به دانش آموزان و نسبت به شغل مقدس خود ندارند به عنوان مثال معلمي كه ؤگونه تعهد و مس
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خود بیمار اعتیاد است و به طبع آن دروغگويي، سرقت از دانش آموزان و معضالت اخالقي ديگر چگونه مي 

 خواهد اصول اخالقي  ارزشي را به دانش آموزان منتقل كند؟

پاي بندي صرف به وظايف مطرح در شغلشان پايان نمي پذيرد، بلكه نیازمند بهبود عملكرد معلمان، با       

ياد مي شود. علت اين امر نیز « ويژگي هاي تدريس»بهبود كیفیت ويژگي هايي است كه از آن ها به عنوان 

نیست كه با كارآموزي، تمرين و اجراي صحیح آن  ٨در اين نكته نهفته است كه معلمي فقط يک مهارت

 (٨٣٨،ص٠٢٢٢است.)كار، ٠دد و كمال يابد، بلكه يک حرفهمحقق گر

درآ.پ كه يكي از بزرگترين سازمان ها در تمام كشورهاي جهان به شمار مي رود و بیشترين نیروي        

انساني تحصیل كرده را در هر جامعه به كمک مي طلبد تا بتواند وظیفه ي اصلي خود را تحقق بخشد با 

مان  و گستردگي اثر كار معلم و نقش آنان در تربیت و پیشرفت افراد جامعه و توجه به اهمیت كار معل

رسیدن به استقالل و خودكفايي بررسي معیارها و فرايند سنجش عملكرد در طول يک دوره ي آموزشي 

 مورد استفاده قرار مي گیرد.

وباطن آدمي دانسته  شهیدثاني اصل نخستین تعلیم وتربیت راكسب اخالق ستوده وسازندگي درون       

ومتذكرمي گرددكه آموزش نبايدصرفاهدف مادي داشنه باشد.هم چنین بايدبه اهمیت انگیزه ي فراگیرتوجه 

نمودتابهره برداري ازدانش درجهت خدمت به انسان قرارگیردوهماي سعادت ونیک بختي برفرازجامعه سايه 

وچراغي است بدست دزد،چودزدي باچراغ افكند،وگرنه دانش براي نااهل چون تیغي است در دست زنگي 

آيدگزيده تر برد كاال،بنابراين معلم ومتعلم هردوبايدباديده تقديس واحترام در اين راه گام بردارندوسیرت 

ودرعمل به آنچه آموخته وفراگرفته اند،استوارباشندكه  ازپرتودانش ومعرفت بیارايند وسیره ي خود را

درزندگي به بار آوردكه زيانش براي جامعه ازجهل وناداني فزون گفتاربدون كردار،نتايجي نامطلوب 

 (٨١-٤٨،صص٨٨٢٤)فهري،.ترخواهدبود

                                                
.ill١ 

.profession١ 
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غزالي علم را مي ستايدوبراي عالمان رسالتي پیامبرگونه مي شناسد،اما اخالق در نظر او ارج ومرتبتي        

             م بي تزكیه رافسادآورفراترازدانش داردوبه اعتباراخالق است كه عالمان را رسالتي است.وي تعلی

 خواند.یان ناخلیق را مانند نمک فاسد مي داندوعالمان بي معرفت ودانشمندان بي بینش ومرب مي

  (٨٣٠،ص٨٨١١)رفیعي،

شده كه بیان گراهمیت وجايگاه  حرمطازديدگاه ديني نیزآيات،احاديث و روايات فراواني در اين زمینه        

 القي اوست.شرايط و ويژگي هايي كه براي عالم ومتعلم در دين اسالم مطرح شده،ويژگي هاي اخ معلم و

ويژگي هاي معلمي ياد كرد.چنان چه خداوند  عنوان اخالق و با از آن هامي توان  ازجمله مواردي است كه 

 در قرآن كريم،علما راباامتیازاتي برجسته از ساير گروه هاممتاز مي كندكه عبارتنداز:

  :ريشه داران در دانش مي گويندما بدان ايمان آورديم٨الراسخون في العلم يقولون آمنابهايمان:و-٨

:خداكه همواره به عدل قیام ٠اعتقادبه توحیدويگانگي خداوند:شهداهلل انه ال اله اال هووالمالئكه واولوا العلم-٠

  مي دهندكه( داردگواهي مي دهدكه جزاوهیچ معبودي نیست وفرشتگان)او(ودانشوران)نیزگواهي

 :بندگان خدا تنها دانايانندكه از او مي ترسند.٨ترس ازبیم خدا:انمايخشي اهلل من عباده العلماء-٨

 

 .٣سوره آل عمران،آيه.٨

 .٨١.سوره آل عمران،آيه٠

 .سوره فاطر،آ٨

و دقیقي  منسجمنظام آموزش و پرورش كشور ما علي رغم گستردگي كمي بسیار زياد، مالک و معیار     

براي ارزيابي صالحیت هاي اخالقي معلمان نداشته است و به اين موارد اهمیت خیلي كم تري قائل است به 

امتیاز به شاخص هاي اختصاصي داده  ٤٢امتیاز قابل كسب ،  ٨٢٢طوري كه در فرم ارزشیابي معلمان ، از 

توجه به عمق تاثیرشان امتیاز داده شده است و شاخص هاي اخالقي با  ٢٢شده است و شاخص هاي عمومي 
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عنوان رضايت ارباب رجوع،  زير مجموعه شاخص هاي عمومي هستند كه به طور جداگانه فرمي ندارند و به

 امتیاز در فرم هاي ارزشیابي عملكرد معلمان در نظر گرفته شده اند. ٠٢فقط با 

یت اخالقي معلمان مي موارد ذكر شده نشان گر عدم وجود شاخص هايي مناسب براي ارزيابي صالح       

 باشد.

تحقق ارزش ها و آرمان هاي متعالي انقالب اسالمي نیازمند ترسیم نقشه راهي است كه در آن نحوه ي        

طي مسیر، منابع و امكانات الزم و تقسیم كار در سطح ملي و الزامات در اين مسیر به صورت شفاف و دقیق 

در  ٨٨٣٢درآذرماه سالتحول بنیادين آموزش و پرورش  مباني نظريمشخص شده باشد به همین منظور 

 شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب نهايي رسیده است.

مباني نظري تحول بنیادين مربیان رامجموعه اي از افراد نسبتا رشد يافته ،دلسوزوخیرخواهي كه به در        

حیات طیبه دروجودخويش لحاظ كسب شايستگي هاي فردي وجمعي وتحقق مراتب قابل توجهي از

نه سازي براي رشدوتحول وجودي افراد ديگررا در راستاي ی،مسئولیت سنگین كمک به هدايت ديگران وزم

 شكل گیري وپیشرفت مداوم جامعه صالح برعهده گرفته اند،معرفي مي كند.

بناي تمام سیاست الزم است اين منشوركه به عنوان بنیان نظري تحول بنیادين نام گذاري شده است.م       

، برنامه ريزي ها وتولیداسناد تحولي درنظام تعلیم وتربیت رسمي و عمومي جمهوري اسالمي گذاري ها

 قراربگیرد.

باتوجه به مواردذكرشده كه نشان گر عدم وجودمعیارهايي مناسب براي ارزيابي اخالقي معلمان مي        

ين پژوهش )امام محمد غزالي وشهیدثاني(وجايگاه باشدوهم چنین صبغه مذهبي دوانديشمندموردبحث درا

تفكرديني دركشور ما،به نظرمي رسدويژگي هاي اخالق معلمي برپايه اصول اخالقي پي ريزي وبصورت كامال 

هنوزبه صورت منسجم سازمان داده نشده  مسألهروشن،بیان شوندوموردارزيابي قراربگیرندكه اين 

 وباپراكندگي هاي زيادي همراه است. 
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لذاقصد بر اين است باتوجه به نظريات متفكران مسلمان)غزالي،شهیدثاني(به استخراج ويژگي هاي        

اخالق معلمي پرداخته و به نتايجي منسجم در خصوص قرار دادن شاخص هي اخالقي به طور خاص و مجزا 

بطه با شاخص هاي در ارزشیابي عملكرد معلمان دست يافته وبه نقاط قوت وضعف ارزشیابي معلمان دررا

 با مباني نظري تحول به دست آمدهاخالقي كشورمان پي ببريم و مشخص كنیم كه آيا شاخص هاي اخالقي 

 یزان به اين مهم پرداخته شده است؟مطابقت دارد و به همان م بنیادين

 ضرورت و اهميت پژوهش 

عمل و رفتاري كه از متصديان و در حوزه آموزش و پرورش اخالق و قواعد اخالقي هم در قالب نوع        

مجريان و نیز  مخاطبان آموزش و پرورش انتظار مي رود و هم در مورد مقررات ناظر به تحقیقات  و دانش 

تعلیم و تربیت تجلي ويژه اي دارد از دير باز تاكنون اخالقیات آموزشي كه همان رفتارهاي شايسته و 

د و شاگرد نسبت به استاد بايد در نظر داشته باشد جايگاه هنجارهاي مناسبي است كه استاد نسبت به شاگر

تعبیر مي شود. اين آداب گذشته از آن كه فرايند « آداب آموزشي»خاصي دارند امري كه گاه از آن به 

يادگیري را رونق خاصي مي بخشد نوعي تعامل و رابطه عاطفي ويژه را در محیط آموزشي و تربیتي ايجاد 

ثر ترين شیوه هاي آموزشي و ترويج فضايل اخالق به شمار مي آيند.)حاجي ده ؤمي كنند و خود از م

و بدون شک معلم از مهم ترين عوامل تشكیل محیط هاي آموزشي است. معلم با  (٠٨٢،ص٨٨٣٣آبادي،

شناخت استعداد، عاليق و توانايي شاگردان ، آنان را در طريق صحیح يادگیري صحیح هدايت مي كند البته 

 (٨٣،ص٨٨١٢ي به دانش و اعتقادات معلم بستگي دارد.)شعباني،چنین نقش

رفتار و كردار معلم از اهمیت خاصي برخوردار است. معلم بايد در رفتار و اعمالش آن قدر بزرگوار باشد        

 (٨٠٨كه نمونه و الگوي شاگردش قرار گیرد.)همان،ص

م و تربیت مربوط است. زيرا معلم مجري نهايي ثر معلم در جريان تعلیؤاهمیت اين پژوهش به نقش م       

برنامه هاي آموزشي است در تحقق بخشیدن به اهداف تربیتي، معلمان نقش اساسي بر عهده دارند بر اين 
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اساس هر نوع تالش در جهت پديد آوردن صالحیت هاي بیشتر در معلمان به نوبه خود تالش براي كار 

 زشي است.  آمدتر كردن فعالیت هاي تربیتي و آمو

جامعه  ،امروزه در عصر دانايي محور قرن بیستم به دلیل اهمیت جايگاه و نقش معلم در تعلیم و تربیت       

(. از اين رو در اين ٤٣٣،ص٨٨٣٣ وف،ؤرمي دانند )« معلم ساالر»جامعه  موفق در عرصه  هاي مختلف را

عملكرد معلمان مورد بررسي خاص  پژوهش هدف اين است كه شاخص هاي اخالقي معلمان در ارزشیابي

به معیارها و مالک هايي براي اخالق معلمان و ارزيابي بنیادين قرار گیرد و با تطبیق مباني نظري تحول 

ايشان دست يابیم چرا كه به اعتقاد محقق كه خود به امر تدريس اشتغال دارد، هنوز حداقل در جامعه ما 

 اص به اين امر اختصاص داده نشده است.مالک ها و معیارهايي به صورت مجزا و خ

مؤيد اين مطلب، تعويض پي در پي نظام ارزشیابي معلمان در چند سال اخیر و عدم ثبات يک نظام        

جامع و كامل براي اين منظور كه بیان گر سردرگمي مسئوالن ذيربط در اين خصوص است. از سوي ديگر 

ان فاقد صالحیت اخالقي در مدارس بمانند كه اين امر منجر به عدم وجود ارزشیابي، باعث مي شود كه معلم

 وارد آمدن لطمه اي بزرگ و جبران ناپذير بر پیكره آموزش و پرورش و جامعه و آينده كشور خواهد شد.

نقش معلم به عنوان هدايت كننده و اسوه اي امین وبصیر در فرآيند  بنیادين تحول مباني نظريدر        

هاي نظام تعلیم و تربیت رسمي عمومي بیان شده  موريتأدر تحقق م ؤثرترين عنصرت و متعلیم و تربی

با توجه به نقش الگويي معلم، ضرورت دارد كه خود او از صالحیت هاي  (.٨٢)سندتحول بنیادين صاست

ملكرد اخالقي برخوردار باشد واز اين رو ضرورت دارد تا شاخص هاي اخالقي به طور جداگانه در ارزشیابي ع

معلمان گنجانده شود و بر اساس آن صالحیت شغل معلمي سنجیده شود. بطور كلي ضرورت تحقیق حاضر، 

 در موارد زير آشكار مي شود :

 شناسايي نقاط ضعف وقوت ارزشیابي عملكردمعلمان ايران درخصوص شاخص هاي اخالقي-٨

 لمان كشور ايرانارائه راهكارهاي مناسب به منظور بهبود وضع نظام ارزشیابي مع-٠

 قراردادن شاخص هاي اخالقي بطورخاص درفرم ارزشیابي عملكرد معلمان ايران-٨
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 اهداف پژوهش:

 :  هدف کلی

  شناسايي واعتباربخشي شاخص هاي اخالقي نظام ارزشیابي عملكردمعلمان وتطبیق بامباني نظري تحول

 اهداف فرعی

عملكرد معلمان براساس نظريات متفكران  تبیین شاخص هاي اخالق معلمي در نظام ارزشیابي-٨

 اسالمي)غزالي،شهیدثاني(

 بنیادين تحولمباني نظري با به دست آمدهبررسي ارتباط شاخص هاي اخالقي ارزشیابي -٠

 ال های پژوهش :ؤس

 . شاخص هاي اخالق  معلمي ازديدگاه)غزالي وشهیدثاني(كدام است؟٨

 چگونه است؟ بنیادين اني نظري تحولبا مب اخالقي به دست آمده. نسبت شاخص هاي ٠

 نوع و روش پژوهش:

روش علمي ياروش .به يكديگرند وابسته و نزديکعلمي اگريک چیزنباشنداما كامال وروش پژوهش       

 .(٨٨٣٢است)بازرگان، علمي،فرايندجستجوي منظم براي مشخص ساختن يک موقعیت نامعین پژوهش

هاي علم ياشناخت علمي میسرنخواهدشدمگرزماني كه باروش  درنهايت بايداذعان نموددستیابي به هدف

شناسي درست صورت پذيرد.به عبارت ديگرپژوهش ازحیث روش است كه اعتبار مي يابد نه موضوع 

 .(٨٨١٣پژوهش)خاكي،
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ديدگاه دوانديشمند)امام محمدغزالي  در اين پژوهش  سعي خواهد شد با روش توصیفي به بیان       

ص ويژگي هاي اخالق معلمي پرداخته شودتابه مالک هايي جهت صالحیت هاي اخالقي وشهیدثاني(درخصو

استفاده شده ايشان نظريات هیدثاني( وش )امام محمدغزالي و كتببراي اين منظور،از معلمان دست يابیم.

پس از آن به بررسي شاخص هاي اخالقي معلمان درنظام ارزشیابي كشورمان پرداخته ،و در مقام پاسخ 

استنباطي عمل خواهد شد. منظور  از تحلیلي، اطالعاتي كه از  –تن به سواالت تحقیق به روش تحلیلي گف

طريق بررسي سندها، مدرک ها و كتاب ها بدست آمده است و به گونه اي سازمان داده مي شود كه بتوان به 

يعني (٨٨١٨همكاران  نحوي به پرسش هاي پژوهش پاسخ  داد شود مورد رد يا تايید قرار بگیرد)سرمد و

باتحلیل اجزاي ويژگي هاي استخراجي به استنباط خواهیم پرداخت كه چه ويژگي هايي براي اخالق معلمي 

به استنباط در اين موارد خواهیم پرداخت بنیادين تحول  مباني نظريو با تطبیق با مي توان در نظرگرفت.

 كرد بايد اتخاذ كرد؟كه چه شاخص اخالقي ، در تدوين شاخص هاي ارزشیابي عمل

 پژوهش اصطالحات

 شاخص

استفاده ازمالک ها واصولي كه خصوصیات كیفي رادرقالب كمیات بیان نموده وآنها راقابل بررسي        

 (٨٨١٢وارزشیابي نمايد،شاخص نام مي گیرد)بازرگان،

اشندوباواقعیت مغايرت شاخص ها بايدمعرف واقعیت موردمطالعه باشندوباموضوع تحقیق ارتباط داشته ب       

نداشته باشندهرشاخص،اطالعات جزئي درباره موقعیت قابل مشاهده ارائه مي دهد.) كوي،ترجمه پاک 

 (٨٠٨،ص ٨٨٣٣سرشت،

 

 شاخص اخالق معلمی
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مالک هايي كه بر اساس آن ها شايستگي اخالقي معلمان مورد ارزيابي قرار مي گیرد تا تدبیري براي        

مان و نیز اقداماتي براي اصالح و بهبود عملكرد به عمل آورد. اخالق معلمي به ارتباط با تقويت عملكرد معل

ساير معلمان و و الدين  وشاگردان و نظیر آن گسترش مي يابد.شاخص هامعیارمناسبي براي ارزشیابي مي 

 (٨٨١١باشند.)مشايخ،

 ارزشيابی 

كه با وسايل و روش هاي مشخص و بنابر معیار   ارزشیابي نوعي قضاوت در كیفیت يا كمیت چیزي است       

ضابطه معین انجام مي گیرد. پس هر نوع قضاوت ارزشیابي نیست، بلكه قضاوتي اعتبار ارزشیابي را پیدا مي 

كند كه به روش صحیح و به استناد معیارهاو ضوابط عیني انجام گیرد. ارزشیابي وسیله اي است براي 

 (٨٣،ص٨٨١٤امه كه براي رسیدن به هدف مطرح و اجرا مي شود)نصفت،شناختن جريان وپیشرفت يک برن

هايي كه آن شخص  میزان مطالعه ي تأثیريک شخص درجهت نیل به هدف:ارزشیابی عملکرد       

براي رسیدن به آن استخدام شده است.بدين جهت ارزشیابي وقتي به خوبي امكان پذيراست كه اوال 

براي رسیدن به هدف برنامه درستي تنظیم شده  نیادركارهاهدف روشني موجودباشد،ثا

 (٠٤٢،ص ٨٨١٢باشد.)كاظمي،

فرايندجمع كردن اطالعات مستمردررابطه با میزان موفقیت يک فرددريک شغل يف مدنظردراين پژوهش:تعر 

 ها، براساس شرح وظايف واستانداردهاي انجام كاردريک دوره معین به منظوردادن پاداش وسنجش توانايي

 (.٨٨١٣،بهبودتولیدوبهسازي سازمان)میركمالي، ها روشو ح رفتار،مهارت هاي فردياصال

 

 

 : بنيادين تحولمبانی نظری 
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فلسفه تربیت درجمهوري "محتواي متن مباني نظري تحول بنیادين درسه بخش تدوين شده است:       

بیت رسمي وعمومي نظام تر ررهنامه د"و"فلسفه تربیت رسمي وعمومي درجمهوري اسالمي"،"اسالمي

كه بايدمبناي تمام سیاست گذاري ها،برنامه ريزي هاوتولیداسنادتحولي درنظام "درجمهوري اسالمي ايران

 ي وعمومي جمهوري اسالمي قرارگیرد .وتربیت رسم تعلیم
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 فصل دوم

مبانی نظری و 

 پیشینه ی تحقیق
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 مدخل

 این فصل در دو بخش پیشینه ومبانی نظری گردآوری شده است.

دربخش نخست به بررسی تحقیقات داخلی وخارجی در مورداخالق معلمی وارزشیابی پرداخته 

 شده است.

دربخش دوم مبانی نظری به توضیح درباره ی اصطالحات موردبحث درپژوهش پرداخته شده است 

ومبانی نظری دو اندیشمند)امام محمدغزالی وشهیدثانی(درارتباط با ویژگی هایی که برای اخالق 

 لمی ذکر کرده اند موردبررسی قرارمی گیرد.مع
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 پيشينه ی تحقيق

 پيشينه ی تحقيقات داخلی در ارتباط با ارزشيابی عملكرد

عنوان تجزيه و تحلیل فرم هاي ارزشیابي عملكرد و آثار آن بر رضايت شغلي معلمان  پژوهشي با – الف

اده نائیني در دانشگاه تربیت مدرس توسط مسعود منشي ز واين پژوهش میداني و كاربردي است  كهمشهد

 به رشته تحرير در آمده است . در اين پژوهش سه جنبه مورد مالحظه قرار گرفته است : ٨٨٣٠در سال 

 اول : چگونگي اجرا و نحوه ي استفاده از فرم هاي ارزشیابي موجود .

 دوم : تأثیري كه اجراي طرح ارزشیابي بر رضايت شغلي آنان داشته است .

 : تأثیري كه اجراي طرح در بهبود عملكرد شغلي معلمان مشهد داشته است .سوم 

 اهم نتايج اين پژوهش :

میان چگونگي استفاده از فرم هاي ارزشیابي با عملكرد معلمان مشهد رابطه مستقیم وجود داشته و  – ٨

موجب افزايش عملكرد  رابطه ي میان آن ها قوي است . بنابراين كاربرد صحیح فرم هاي ارزشیابي مي تواند

 شغلي آنان شود .

میان چگونگي استفاده از فرم هاي ارزشیابي با رضايت شغلي معلمان مشهد رابطه مستقیم وجود داشته  – ٠

 و رابطه ي میان آن ها بسیار قوي است .

 شرايط اجراي طرح ارزشیابي معلمان مشهد تا حدودي مطلوب بوده است . – ٨

داشتند كه تعیین استاندارد هاي ارزشیابي تا حدودي واقع بینانه و معقول بوده و  معلمان مشهد اعتقاد – ٤

 عوامل مورد ارزشیابي نیز تا حدودي متناسب با وظايف آنان است .



31 
 

پژوهشي با عنوان بررسي ويژگي هاي تدريس از ديدگاه شهید ثاني و داللت هاي آن در نظام ارزشیابي  – ب

 سعیدي فريد در دانشكده روانشناسي و علوم تربیتي دانشگاه تهرانعملكرد معلمان توسط مهرداد 

انجام گرفته است در اين پژوهش ابتدا ويژگي هاي تدريس از ديدگاه شهید ثاني در ارتباط با  ٨٨٣٨درسال

معلم ، با كالس درس و در ارتباط با دانش آموزان مي پردازد كه ارزشیابي به نقد نظام ارزشیابي كنوني 

 مي پردازد و پنج راهكار براي ارزشیابي معلمان ارائه مي دهد معلمان 

 اين راه كار ها شامل :

 مشاهده فعالیت هاي كالس درس . – ٨ 

 بررسي طرح درس ها . – ٠

 مراجعه به اولیاي مدرسه . – ٨

 نظر دانش آموزان . – ٤

 خود سنجي يا ارزشیابي از خود . – ٣

 اخالق معلمي اشاره اي نشده است .شاخص هاي در اين پژوهش نیز به طور مستقیم به 
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 پيشينه تحقيقات داخلی در ارتباط با اخالق معلمی 

پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان اخالق تدريس در مديريت اخالق تدريس در مديريت كالس  –الف 

از دانشگاه امام صادق ) درس با توجه به دو رويكرد اسالمي و فضیلت گرا توسط خانم زينب السادات هاشمي 

اين پژوهش به بیان ويژگي هاي تدريس از ديدگاه شهید ثاني و ديويد كار پرداخته و آن ها را مي شمارد  ع (

 اما هیچ گونه كاربرد پذيري براي آن در نظام آموزشي كشور و نظام ارزشیابي معلمان بیان نمي كند . ،

معلم و اخالق او در ارتباط با امر تدريس در منابع اسالمي  مهم ترين نوشته اي كه در زمینه وظايف –ب 

موجود است . كتاب منیه المريد اثر زين الدين علي بن احمد عاملي معروف به شهید ثاني است . اين كتاب 

 به جمع آوري آيات ، روايات و كلمات بزرگان دين در خصوص ارزشِ دانش و دانش اندوزي ، وظايف معلم ،

 اط پرداخته است .بو مباحث ديگري در همین ارت وظايف شاگرد

 

 يف معلم در سه بخش گرد آوری شده :در اين کتاب وظا

بخش اول : مربوط به وظايف معلم نسبت به خود است و در شش مورد عنوان شده است ، شامل صالحیت 

لق و فروتني ، تعلیم به كار گرفتن علم با تهذيب عملي ، حسن خ معلم در امر تعلیم ، حفظ و شأن دانش ،

 علم بدون چشم داشت و كوشش در امر ياد دهي .

دو بخش ديگر وظايف معلم نسبت به شاگردان و وظايف معلم در جلسه درس در پنجاه مورد جمع آوري و 

 ) علیهم السالم ( مطرح شده است . هر كدام مبتني بر استناداتي در آيات و روايات رسیده از ائمه معصومین
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 قات خارجی در ارتباط با ارزشيابی عملكرد تحقي

در مطالعات خود وجود چهار ويژگي زير را در اثر بخشي نظام ٨٣٣٢برنارد و جويس در سال  -

محتوي : محتوي نظام  – ٠قانون مداري در انجام ارزشیابي  – ٨عملكرد مناسب مي دانند : 

ايع و مشاهدات : وقايع به صورت ثبت وق – ٨ارزشیابي مرتبط با شغل و شرح وظايف محوله باشد 

 نقش ارزياب : استفاده از مجريان و ارزيابان آگاه و توانمند . –٤كتبي ثبت و ضبط گردد 

، معیار هاي ( در پژوهش خود ضمن تبیین نتايج ارزشیابي معلمان نشان داد ٨٣٣٠) ٨پاورز دونالد  -

     تدريس داراي اهمیتسنوات خدمت وگرايش هاي طبقه بندي معلمان براساس سطح آموزش،

  .مي باشد كه قسمت عمده اين موارد از طريق مشاهدات عملكرد معلمان قابل اندازه گیري مي باشد

( در پژوهش خود نشان داد اكثر فرم هاي ارزشیابي معلمان منعكس كننده ٠٢٨٠) ٠شاكمن  -

حرفه اي جزيي از  استاندارد هاي آموزش هستند و تسلط بر محتوا تمرين هاي آموزشي و مسئولیت

ارزشیابي معلمان است . او نشان داد در نمرات ارزشیابي خود ارزيابي و ارزشیابي توسط دانش 

آموزان داراي اهمیت است . ضمن آن كه مشخص شد بهترين استاندارد ها براي بررسي عملكرد 

 . تخصص هاي مربوط به آن بوده است معلم ، استاندار هاي مربوط به شغل معلمي و

 

 

 

 

Powers,Donalde ٨ 

 Shak man٠ 
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 تحقيقات خارجی در ارتباط با اخالق معلمی 

آمريكا ضمن اختصاص دادن شماره هايي از مجله خود به  ٣" (٣٣٧١)انجمن اخالق علمی و حرفه ای "

ر اين موضوع ، به ابعاد اخالقي تدريس در دانشگاه و كالج پرداخته و ابعاد مختلف درک و احترام متقابل د

ارتباط بین معلمان و دانش آموزان را به بررسي گذاشته است . در اين بررسي ها اصولي پیشنهادشده است 

كه در اين ارتباط بايد رعايت شود مانند : داشتن محتواي مناسب ، صالحیت تربیتي پرورش دانش آموزان ، 

   .معلم ، راز داري و احترام به هم كالسي ها –ارتباط متقابل دانش آموز 

 pragmatic Dialogue) "گفتگوي عملي  "در مقاله خود در اين باره ، به رويكرد  ١و هارپر٢ استین       

در مورد اخالق تدريس مي پردازند . آن ها ضمن اين كه از اخالق طراحان برنامه هاي تدريس  بحث مي  (

تأكید هاي سنتي و حرفه اي بر سازند كه تأكید بر اخالق شخصي طراحان برنامه ، كنند خاطر نشان مي 

 قوانین اخالقي را به دنبال دارد . 

اين رويكرد در اخالق تدريس ، اخالق را در مركز طراحي برنامه قرار مي دهد . و به گونه اي از اخالق        

 تدريس در چهار چوب نهاد هاي اجتماعي مي پردازد . در اين مقاله به اخالق تدريس به عنوان بخشي كامل

از برنامه كه با تاريخ و نظريه برنامه ريزي اخالق سر و كار دارد و جزء جداگانه اي در فرآيند مطالعه آن 

نیست ، پرداخته شده است . رويكرد هاي عمومي تر اخالق تدريس براي طراحان با بحث از ماهیت اخالق 

ستخراج مي شود كه قوانین و شروع مي شود . از نظريه هاي مربوط به ماهیت اخالق ، اصولي كاربردي ا

 راهنمايي هاي خاص را جهت داوري در موقعیت هاي شخصي و خاص به دست مي دهد .

 

-Association  for Practical  and  Professional  Etichs.٨ 

  - StanletM.Stein ٠    

-ThamasL.Harper                  ٨   

                         



34 
 

كیدداردبراين كه رشداخالقي آنان أازاهمیت رشداخالقي مربیان اخالق بحث مي كندوت(٣٣٣٣)٣تاکر       

بااخالق تدريس،همبستگي مثبت دارد.وي پیمايشي انجام دادمبني براين كه نحوه تعريف وتوصیف معلمان 

آزمون مي  ازاخالق چیست ونظريه رشداخالقي رادرارتباط با تدريس معلمان وايده هاي آنان رادرمورداخالق

كند.وي در اين مقاله يادآورمي شودكه نظريه اي كه مربیان آن رامبناي آموزش اخالق قرار مي دهند،به طور 

معني داري با بهبود مهارت هاي تدريس ارتباط دارد. در پژوهش مذكور ، نظر بر اين است كه رويكرد سنتي 

بر جنبه شهودي درک موارد اخالقي دارد ، به اخالق تدريس ، ضعف هاي اساسي دارد زيرا با تأكیدي كه 

نمي تواند در حوزه عمومي براي دانشجويان حقوق ، نهاد هاي اجتماعي ، قوانین، روش ها و اعمالي كه در 

آن ها انجام مي شود ، راهنمايي هاي قابل كاربردي ارائه مي دهد . در مقابل نظر بر آن است كه رويكرد 

يكردي است كه شامل جستجوي ارتباطات از خالل قضاوت هاي انديشیده گفتگوي عملي اخالق تدريس ، رو

شده ، نظريه ها يا اصول هنجاري و ديگر نظريه هاي زمینه اي است . اين نظريه ها شامل همه اطالعات 

نسبي و دانش در دسترس ماست و نیز شامل نظريه هاي هنجاري يا دستوري يا تجويزي نسبت به فرهنگ 

يک كل منسجم به هم وان . در اين رويكرد ، تالش بر آن است كه همه عناصر به عن عمومي ما مي شود

نیز مطرح كرده اند كه رويكردي كه مربیان به اخالق دارند  (٣٣٣٧)١( و اجا٣٣٣٨) ٢هولت.متصل شوند

كالس تأثیر بسزايي بر رشد مهارت هاي استدالل اخالقي دانش آموزان دارد . اين مسأله كه اخالق چگونه در 

مطرح شود و مربیان چه نگرشي ) رسمي يا غیر رسمي ( به اخالق داشته باشند ، امر مهمي است كه بايد 

بدان پرداخته شود .پژوهشي كه نويسنده مقاله انجام داده ، نشان مي دهد كه معلمان ، تشكیل جلسات 

ته اند ، بنابراين بايد به اين مربوط به اخالق حرفه اي و آكادمیک ، به عنوان اخالق تدريس را الزم دانس

موضوع انديشید كه مربیان اخالق چگونه و به چه میزان از دانش هاي مربوط به جامعه شناسي ، مذهب ، 

فلسفه و آموزش و پرورش برخوردار شوند تا به نوعي از ضوابط اخالقي برسند كه در وضعیت هاي دشوار 

 . اخالقي در تصمیم سازي اخالقي به آنان كمک كند

٨Elizabeth M.Tucker    

   ٠ Holt ٨Oja                                                                                                                                          
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اين است كه  كه معلم در نقش عامل اخالقي جامعه ظاهر مي شود از مشكالت معلم:معتقد است  شفلید -

آيا خواهد توانست به كمک برنامه درسي ، شكاف بین ارزش هاي فرهنگ عمومي و ارزش هاي خرده 

فرهنگ را كم يا پر كند . به همین ترتیب ، از آن جا كه ارزش ها و امور اخالقي با يكديگر ارتباط دارند ، 

ه عنوان قانون كلي رفتار از آن ها معلم بايد به بعضي از كودكان كمک كند تا آن چه را فرهنگ عمومي ب

انتظار دارد ، با آن چه گرو هاي خرده فرهنگ از آنان مي خواهند ، آشتي دهد و در بین اين دو دسته تقاضا 

، سازگاري ايجاد كند .معلم در خصوص اخالقیات در نقش يک معبر ظاهر مي شود . فیلسوف شیوه هاي 

يد با توجه به جامعه اي كه در آن تدريس مي كند و نیز با مختلف زيستن را تشريح مي كند . معلم با

مالحظه تجربیات شاگردان خود ، تصمیم بگیرد كه كدام شیوه زندگي براي آنان بهترين است اخالق معلم 

در ياري رساندن به دانش آموزان در انتخاب گزينش روش متناسب با شرايط زندگي شان ظاهر مي شود . ) 

 ( . ٨٢٨، ص ٨٨٣٣،  شفلید ، ترجمه سرمد

درمقاله اي باعنوان)اخالق حرفه اي تدريس(به سوي توسعه قانون براي  ٢١١١  ٣الیزابت کمبل - 

عمل،بحثي نظري ازفرايندهاي رشدقانون حرفه اي اخالق براي معلمان ترتیب داده است اوبا دو پیش 

سئولیت هايي كه ذاتي تدريس باالبردن آگاهي معلمان ازابعاداخالقي وم-فرض بحث راپي مي گیرد:الف

 است.تاكیدبرحرفه گرايي،عمل رامعناي بیشتري مي بخشدوبه اصالح وبهبودآن كمک مي كند.

قانون اخالقي بايد به صورتي گسترده و اثبات گرايانه تدوين شود تا جنبه هاي اخالق تدريس را به  –ب 

 .اي شناختي آن تبیین و آزمون كند خوبي جنبه ه

انجمن مديريت آالسكا معیارهايي جهت  :٢ ٢١١٢ی ومعیارهای تدریس آالسکاضوابط اخالق -

موارداخالقي براي همه اعضاي حرفه اي تدوين نموده وتخلف ازآن هابراي اعضامستلزم تنبیه ومؤاخذه 

معیارهايي كه نسبت به -٨،وظايف حرفه اي مي باشد.است.ابعاداين تعهدات،مربي،وظايف عمومي

عامل بادانش آموزان تعیین شده است شامل:الف(معلم نبايدبراي به كرسي نشاندن رفتارشخصي مربي درت

 نظرات يا عقايدخودش موادمربوط به برنامه تحصیلي رامتوقف ياانكاركند.

 پ(دانش آموزان كم رو ودانش آموزان مخالف رابدون حمايت رهانكند..ب(شرايط سخت آموزشي ايجادنكند

.Elizabet.Campbell٨ 

Code of ethics and teaching standard.٠ 
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ت(نبايدبه خاطررنگ،نژاد،طبقه اجتماعي،ملیت وعقايدسیاسي وديني و...........بین دانش آموزان تفاوت 

 بگذاردبايدرفتاراوبه گونه اي عادالنه باشدكه دانش آموزفرصت پیش داوري بدبینانه نداشته باشد.

                      ديه اي راكه درقضاوت حرفه اي اش تأثیردرانجام وظايف عمومي،مربي بايد:الف(نبايده-٠

 مي گذاردبپذيردونیزبه كسي چنین پیشنهادي ندهد.ب(نبايدفعالیت هاي هیأت مديره رابدجلوه دهد.

. ب(باهمه اعضاي حرفه اي،طبق درانجام وظايف حرفه اي مربي بايد:الف(زيردستان راآزارجنسي ندهد٨

 . پ(فعالیت هاي حرفه اي مربیان ديگر ومسئولین رابدجلوه ندهد.عدالت ومساوات رفتاركند

Oja   (ازمربیان خواسته است كه احترام بیشتري براي عقايدعمومي شاگردانشان قائل ٠٢٢٨)٨ريچارد پرينگ

شوندمنظور وي ازعقايدعمومي،طیف عقايدغیرقابل ترديدومشترک میان گروه هايي ازمردم است كه نظريه 

ره جهان به دست مي دهد.پرينگ برآن است كه مابايدازحیات فكري غني وپیچیده جواناني اي اساسي دربا

دانش كه كالس هاي ماراپركرده اندآگاه تر شويم،زيراموضوع تربیت،همین حیات فكري دانش آموز

  (٣٠،ص٨٨٣٤آموزاست.)هیر،ترجمه بهشتي،

 مبانی نظری

 اخالق

 Traitsبه معناي صفات،خصائص ويژگي ها Ethosاژه يوناني است كه و Ethicsاخالق معادل اصطالح       

نیزواژه اي يوناني است كه  Moralityارتباط نزديكي دارد  Moralityگرفته شده است.اين اصطالح با واژه

داللت مي كند.نظريه پردازان  (Customs and Habits)گرفته شده است.كه برآداب وعاداتMoresاز

 Moralityتراز بسیاروسیع Ethicsري را ترسیم كرده اند.به اين معناكه دايرهبین اين دو واژه تمايزي نظ

 (٨٨١٣است.)رحمتي،

                                                                                                                                                   

Richard,Pring 
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خالق بروزن افعال كلمه اي عربي وجمع واژه خلق است.خلق مجموعه صفات،ويژگي ها،حاالت وخوي ا       

دروني كه در نفس راسخ وسرچشمه ي گفتارورفتارانسان هستندبه گونه اي كه انسان بي درنگ وبدون 

مل،آدمي رابه انديشه،كارپسنديده ياناپسندي راانجام دهد.اخالق،حالتي نفساني است كه بدون نیازبه تفكروتأ

 (٨٣١-٨٣٣،صص٨٨٤٠)همايي،سمت انجام كار،حركت مي دهد.

اخالق همچنین معناي نیرو وسرشت باطني انسان است كه تنها با ديده بصیرت وغیرظاهرقابل درک        

 منشاوراثتي است.همچنین خلق راصفات نفساني راسخ نیز مي گويندكه اين صفات ممكن است

اشندويابراثرتمرين وتكراربه دست آيندوجوداين صفات مي تواند منجر به )طبیعي،ذاتي،فطري(داشته ب

 شوند."رذيلت"ورفتارنادرست"فضیلت"فتارخوبر

 چيستی اخالق

اخالق يعني مقیدشدن به يک عامل دروني خودكاركه انسان را به سوي نیكي ها سوق داده واز بدي "       

همه ابعادمثبت انساني درمسیري كه رو به هدف اعالي  اخالق عبارت است ازشكوفا شدن"هابركنار مي نمايد

زندگي در پیش روگرفته شده است. وبراي اين كه بتوانیم اخالق را به طوركلي وباعبارتي كوتاه دريابیم 

بدانیم.وبه بیان ديگراخالق يعني "ابتهاج وشكفتن شخصیت آدمي درمسیرحیات معقول"بهترآن است كه آن را

وعالي ترين حقايق در درون آدمي،درجهت كمال وهدف اعالي شكوفايي استعدادمثبت 

 (٨٨١٨امیدبه نقل از ٣٣جعفري،صزندگي.)

 سازد. استوارترمي رعايت اخالق درحريم الهي به اخالق اجتماعي،شغلي وخانوادگي قداست مي بخشدوآن را 

 اخالق حرفه ای

ن مسئولیت هاي اخالقي بنگاه ها اي،حوزه تخصصي در دانش اخالق است كه به بیا اخالق حرفه"       

ومشاغل ونیز،تحلیل مسايل اخالقي دركسب وكار مي پردازدونقش عملیاتي درحل معضالت اخالقي كسب 

(دراين تعريف مشخص است كه اخالق حرفه اي عالوه براين كه به تدوين ٠٢،ص٨٨١٠.)قراملكي،"وكار دارد
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ا توجه به اين اصول نسبت به ذي نفعان داراي اصول وقواعددرهرحرفه مي پردازدتاافرادشاغل در آن ب

 تعهدخاص رفتاري باشند.هم چنین اين اخالق حرفه اي ازحرفه اي به حرفه ي ديگرمتفاوت است وشاهداين

 مسئله سندهاي)منشورهاي(اخالقي مشاغل مختلف در اين زمینه مي باشد.

 پزشكي، وشغل خاص مانند معلمي،اخالق حرفه اي به بیان الزامات و وظايف اخالقي يک حرفه        

تجارت و......مي پردازد.اخالق حرفه اي،مجموعه استانداردها وقواعدي است كه برنحوه رفتاراعضاي  مديريت،

 (                ٣٨يک حرفه حاكم است.)اترک،

اي نام  هرمجموعه سازماني داراي كدهاي اخالقي متناسب باساختارحرفه اي خود است كه اخالق حرفه       

دارد.آموزش وپرورش نیز نظامي حرفه اي است ومعلمان به عنوان افرادي كه مسئولیت تعلیم وتربیت دانش 

.رعايت اخالق آموزان رابه عهده دارندبايدازاصول اخالق حرفه اي معلمي آگاهي داشته وبه آن پاي بندباشند

ت وموجب افزايش تعهدمعلمان نسبت يادگیري درمدارس اس-حرفه اي تضمین كننده سالمت فرايند ياددهي

كه درتحقق تدريس  است اخالق معلمي؛مجموعه قواعدومالحظات انساني واخالقيبه دانش آموزان مي شود.

 (٨٨١٤كاشاني، يبايددرنظرگرفته شود.)بیرون

 معلم

يادگیري ايفامي كنند،نگرش آن هابه  –آموزگاران نقش محوري ومهم رادررويكردياددهي        

مهارت هاي حرفه اي آن هادرتنظیم ،باورهاي آنهانسبت به موضوع درسي،دانش آن هاازموضوع،كارشان

وضعیت موجود،همه وهمه  از وسازمان دهي محتواي برنامه درسي،ويژگي هاي شخصیتي آن ها،ادراک آن ها

لقه هاي ازجمله مواردي است كه درتدريس معلمان مؤثراست . ازسويي باتوجه به آن كه آموزگار يكي ازح

زنجیره نظام تعلیم وتربیت است ومؤثرترين عنصرآن قلمدادمي شود . هرگونه ضعف وفتوردرعملكردآن 

ها،موجب ازهم پاشیده شدن اين زنجیره وشكست دردستیابي به هدف هاي تعلیم وتربیت خواهدبود . 

ذهن خودبه آموزگارموفق كسي است كه به طوروضوح شاگردخودوآنچه راكه آن شاگردبايدبیاموزددر

 ( ١٣ - ١١ ،صص٨٨١٣تصويركشیده است . ) زيباكالم، 
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ويژگي هاي اونقش بسیاراساسي  درفلسفه تعلیم وتربیت ايده آلیسم كه تايلرمطرح مي كند،براي معلم و       

 لگوي كاروفعالیت قرارگیرد . معلم به عنوان يک هنرمندخالق بايدا است به گونه اي كه تقلیدازاوبايدقائل 

ومنتقد،دوستانه وبامهارت اندابتكارات هوشمندانه رادردانش آموزان به وجودآوردوبه عنوان راهنما،مشاوربتو

 (  ٠،ص٨٨١١خاص به دانش آموزان كمک كند . ) حجازي، وحساسیتي 

واژه آموزش وپرورش متضمن داللت ضمني تجويزي واخالقي است يعني معیارهاي دروني        

فعالیتي است مداوم،جامع وبراي همه،براي  پرورشارزشمندحاصل شودآموزش و درخودداردوبايدنتیجه اي

( همچنین مي توان گفت جريان  ٠٢ص ،٨٨٣٨رشدوتكامل انسان،غناي فرهنگ وتعالي جامعه ) فیوضات، 

جامعه پذيريي ااجتماعي كردن اعضاي جديدجامعه است جرياني كه طي آن مجموعه اعتقادات،رسوم 

ها،مهارت هاوفنون جامعه به نسل جديدمنتقل مي شود ) فیوضات،  زش ها،رفتارها،دانشواخالق،هنجارهاوار

 (  ٨٣،ص ٨٨٢١

نیروي انساني وبه ويژه معلم،ازمهمترين عوامل تشكیل دهنده محیط هاي آموزشي است كه باشناخت        

ي آورد . ) شعباني، وجودم هامكانات به تجهیزمناسب محیط آموزشي مي پردازدوموقعیت آموزشي مناسب راب

( بدون شک عواملي همچون شخصیت معلم،زمینه هاي علمي وتجربي او،زمینه وروابط ٨٣،ص ٨٨١٢

اجتماعي وخانوادگي شاگردان،زمینه هاي علمي وويژگي هاي فردي شاگردان،اهمیت موضوع درس،قوانین 

كنند . دركیفیت تدريس كه معلم وشاگرددرآن زندگي مي  ومقررات نظام آموزشي وبه طوركلي جامعه اي

 ( ٠٨١معلم تأثیرمي گذارند . ) همان،ص 

غزالي درباره ي نیازكودک به معلم مي گويدكودک نیازمنداست كسي اوراآموزش دهدونیک وبدرابرايش        

گونه كه خودمي خواهدمي بالدوبه فرجام  صورت آن بازشكافد،كودک نبايدبي آموزگاربماندچون دراين

وظیفه پدرومادراست كه بافراهم كردن معلم،كودک رادرروندآموزش قراردهندواخوان ازدست مي رود . 

 الصفانیزمعلم راپدرروحاني ومعنوي كودک مي داند .
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داندودراين باره براي اورسالت ومسئولیت شناخته است؛يعني،معلم  غزالي مربي راهم نیازمندتربیت مي       

ند . نیازمندي اوازراه تربیت ديگر ) متربي ( برآورده مي شود . ) درمقام عامل،نیازمنداست ديگري راتربیت ك

 (  ٨٠٨،ص ٨٨١١رفیعي، 

معلمان،نقطه آغازهرتحول آموزشي هستند . كارگزاران اصلي تعلیم وتربیت معلمان هستند؛زيراآنچه        

قي ومعنوي دانش آموزان كسب مي كنند،ازخصوصیات،كیفیات وشايستگي هاي علمي،فرهنگي،اجتماعي،اخال

مستمروچهره به چهره معلم بادانش آموز،وي رادرموقعیتي ممتازومنحصربه  تعامل و معلمان متأثراست

فردقرارمي دهدكه هیچ انسان ديگري ازآن برخوردارنیست . پژوهش هاي گوناگون روانشناسي وجامعه 

 ( ٠٠،ص ٨٨٣٨شناسي مؤيداين امراست . ) مهرمحمدي، 

ن بیاموزدكه تنهاصفات ويژه آدمي وخصلت هاي برترانساني است كه مي تواندكرامت معلم بايدبه همگا       

وانسانیت راارزاني بشرسازدوهدف متعالي ازخلقت بشرراتحقق بخشدومنزلتي بلندترازفرشتگان آسمان به 

انسان مركب ازجسم حیواني وروح ملكوتي كرامت كند . آري معلم بايدويژه باشد،استثنايي باشد،وارسته 

وساخته شده باشدوآنچه خوبان همه دارند،يک جاداشته باشدتاالگووسرمشق قرارگیرد . ) شمس الدين، 

 (  ١٣،ص ٨٨١١

غزالي يكي ازنكته هاي ظريف فن تعلیم رابازداشتن متعلم ازدچارآمدن به خوي ناپسندمي داندپس        

نابهنجاري درخوي ومنش است . يكي ازمعاني تربیت،پیشگیري ازگرفتارشدن فراگیرومتربي به هرگونه 

ودرجاي ديگرآورده است كه تعلیم زدودن نفوس مردم ازخوي بدوراهنمايي آن هابه خوي نیک است وپس 

 (  ٨٨٣ ،ص ٨٨١١ازپیامبري كاري مانندآن نیست . ) رفیعي، 

سلم ( نقل شده شهیدثاني درموردمعلمان مي فرمايد : درروايتي كه ازرسول اكرم ) صلي اهلل علیه وآله و       

» كه مقصوداز « سائل العلماءوخالط الحكماءوجالس الكبرا » است،به سه گروه اشاره شده است كه فرمود 

درجمله اول روايت،دانشمندان به احكام الهي هستندكه مسائل حالل وحرام رانیک مي دانند،ولي « علما 
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وپرسش مسائل دين استفاده كردودرموقع  اند . ازاين گونه دانشمندان بايددرسوال ازعلم معرفت تهي دست

 نیاز،احكام الهي راازآنان آموخت . 

اندوازجزئیات اوامرالهي بي اطالعندكه به آمیزش « عالم باهلل » كساني هستندكه « حكیمان » واما        

عالم باهلل  »وبزرگان همان دانشمندانندكه ازهردوعلم بهره مندندو « كبرا » باآنان دستورفرموده است . واما 

  .وبايدكه بااين بزرگان همنشین بودتاكمال همنشین اثركندوخیردنیاوآخرت نصیب گردد« وعالم به امراهلل اند 

عالم به » هريک ازاين سه گروه رانشانه هايي است كه به وسیله آن نشانه مي توان آنان راشناخت .        

لش ازياداوغافل است . ازخلق خدامي ترسد،ولي چه بساكه زبانش مترنم به ذكرخداست،اماد« امراهلل 

مي كند،ولي درباطن وخلوت ازخداي تعالي  ازپروردگارنمي ترسد،درصورت ظاهرازمردم شرمنده مي شودوحیا

 شرم وحیاندارد . 

ذاكراست،امااگرزبانش به ذكرخدامشغول است،دل نیزهمراه زبان به ياداوست،نه آن كه « عالم باهلل  » اما        

هازبان به ذكربپردازدودل غافل باشد . خائف است،امااگرخوف دارد،ازآن است كه مباداامیدش بدل به تن

نومیدي شود،نه آن كه حذف معصیت وسركشي دروجوداوباشد . حیامي كند،اماحیاوشرم او،نه حیاوشرم 

 مي يابد . ازكارهايي است كه درظاهرانجام مي دهد،بلكه حیامي كندازخطوراتي كه چه بسابردل اوراه

گفته شد،يعني « عالم باهلل » راشش نشانه همان نشانه هايي است كه براي « عالم باهلل وامراهلل » واما        

 :نشانه هانیستآن «عالم باهلل » عالمت ديگرمخصوص خودش مي باشدودر ذاكروخائف ومستحیي بودن وسه

 شیند؛حدمشترک میان عالم غیب وجهان شهادت مي ن در اول آن كه -

 دوم آن كه آموزگارمسلمان باشد؛ -

 سوم آن كه گروه اول ودوم ازعلمابه اونیازمندندواوازهردوبي نیازاست . -

پس همانندخورشیداست كه كم وزيادي دراوراه ندارد،ولي عالم باهلل مانندماه است كه گاهي بدروگاهي        

 (  ٨١ - ٨٣،صص ٨٨٢٤هالل است . ) فهري، 
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رموردمعلما ن مي فرمايد : ازآنجاكه معلم وظیفه ي تطهیرنفوس وراهنمايي انسان هابه سوي غزالي د       

كمال مطلق وقرب به خداوندرادارد،لذاكارمعلم ازامورعبادي واخالقي شمرده مي شودودرحقیقت ادامه دهنده 

 (  ٢٨٨،ص ٨٨٣٣ي راه پیامبران است واورابايدنايب رسول اهلل دانست . ) كسائي، 

نقطه ي عطف ديدگاه غزالي نسبت به وجودمعلم درفرايندآموزش كودک،آن است كه وي آموزش        

وپرورش راازسويي پرستش خداوندوازسويي ديگرجانشیني اومي داند؛بنابراين،درفرايندتربیت،معلم واسطه ي 

لیلي لطیف میان پروردگاروكودک است تااوراتربیت كند . آيامقامي واالترازاين درخیال مي گنجد؟آياد

 (٨٨٣،ص ٨٨١١ترواستوارترازاين برموضوعیت معلم درآموزش مي توان آورد؟ ) رفیعي، 

به نظرافالطون مربي واقعي وشايسته كسي است كه بتواندعلم وحكمت خودرابه جويندگان حقیقت        

رايط خاصي منتقل كندوچون تعلیم وتعلم نوعي رازآموزي است،درحقیقت نمي تواندمیان دوفردكه داراي ش

نباشند،جريان يابد . دراين تعامل،رابطه میان مربي ومتربي بايدبسیارصمیمانه ودرواقع نوعي رابطه 

مريدومرادي وحتي عاشقانه باشد . معلمي كه شاگردخودرادوست ندارد،نمي تواندفضايل رابه اومنتقل كند . ) 

 (٠١،ص ٨٨١١كاردان، 

هابه ي ويادگیري ايفامي كنند . نگرش آن رادررويكرديادده ازديدگاه وايتهدآموزگاران نقش محوري ومهم

هاي حرفه اي آن هادرتنظیم  هاازموضوع،مهارت تدريس،باورهاي آن هانسبت به موضوع درسي،دانش آن

وسازماندهي محتواي برنامه درسي،ويژگي هاي شخصیتي آن ها،ادراک آن هاازوضعیت موجودهمه وهمه 

معلمان مؤثراست . ازسويي باتوجه به آن كه آموزگاريكي ازحلقه هاي ازجمله مواردي است كه درتدريس 

زنجیرنظام تعلیم وتربیت است ومؤثرترين عنصرآن قلمدادمي شود،هرگونه ضعف وفتوردرعملكردآن ها،موجب 

هاي تعلیم وتربیت خواهدبود . آموزگارموفق  ازهم پاشیده شدن اين زنجیروشكست دردستیابي به هدف

طوروضوح شاگردخودوآن چه راكه آن شاگردبايدبیاموزد،درذهن خودبه تصويركشیده است كسي است كه به 

 ( ١٣ - ١١،صص ٨٨١٣. ) زيباكالم، 
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 دردوره اسالمي شش نوع معلم درآموزش وپرورش وجودداشته است :        

يي معلم،مؤدب،مدرس،شیخ،استادمعلمین خصوصي ومعیدان ) دستیاران ( . معلم ومؤدب دردوره ابتدا

وباالترتدريس مي كردند،مدرس بامعیدمترادف بودونكات مبهم درس استادرابراي شاگردان توضیح مي 

دادويادركالس هايي كه صداي استادبه همه نمي رسید،گفته هاي اوراباصداي بلندتكرارمي كردند،شیخ 

 ( ٤٣،ص ٨٨١٨يامعلم بزرگ نیزفاضل وعالم محسوب مي شد . ) صفوي، 

ست كه بايک ياچنددانش آموزيامتعلم به رفتارتعاملي مي پردازدوهدفش ازاين كاراين است معلم كسي ا       

كه درمتعلم تغییري ايجادنمايد . اين تغییر،چه شناختي باشدوچه نگرشي وحركتي ) مهارتي ( ازسوي معلم 

 (  ٠٠،ص ٨٨١١يک تغییرهدفمنداست . ) صافي، 

كاررفته است ( . به فردي اطالق مي شودكه رسالت خطیرتربیت مترادف هم به « ) مربي » و « معلم »       

دانش آموزان رادرنظام تعلیم وتربیت رسمي عمومي برعهده داردونقش معلم ) مربي ( به عنوان هدايت 

كننده واسوه اي امین وبصیردرفرآيندتعلیم وتربیت ومؤثرترين عنصردرتحقق مأموريت هاي نظام تعلیم 

 ( ٨٢،ص ٨٨٣٢تحول بنیادين آموزش وپرورش، مباني نظري ) وتربیت رسمي كشوراست .

مربیان مجموعه اي ازافرادنسبتارشديافته،دلسوزوخیرخواهي كه به لحاظ كسب شايستگي فردي        

وجمعي وتحقق مراتب قابل توجهي ازحیات طیبه دروجودخويش مسئولیت سنگین كمک به هدايت ديگران 

مداوم جامعه صالح  افرادديگررادرراستاي شكل گیري وپیشرفت يوزمینه سازي براي رشدوتحول وجود

 برعهده گرفته اند.

 سنجیده، مربیان باطراحي،سازمان دهي وتدارک فرصت هاي مناسب درقالب تدابیرواعمالي تدريجي،       

انع هماهنگ ويک پارچه براساس نظام معیاراسالمي مي كوشند،تاباايجادمقتضیات ورفع موانع موجودودفع مو

،رشدهمه جانبه ي استعدادهاي طبیعي وتنظیم احتمالي،زمینه اي رافراهم سازندكه ضمن شكوفايي فطرت

متعادل امیال وعواطف متربیان وبرمبناي نظام معیاراسالمي شكل گیردتادرنتیجه جامعه ي صالح تشكیل 

 (. ٨٨٣ - ٨٨٣ صصبنیادين ،شودوبه سوي پیشرفت همه جانبه ومداوم حركت نمايد )مباني نظري تحول 
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« سیادت فطري » مي خواهد « سید العلوم » معلم و مجري و كار گزار اصلي تعلیم و تربیت است و با        

تبديل كند . اوست كه خود را به شناخت ، مهارت و نگرش مربوط به اين « سیادت اكتسابي » انسان را به 

مي سازد . طبعاً اساسي ترين چیزي كه بايد براي  رسالت مجهز مي كند و گل هاي فطرت انسان ها را شكوفا

جان » او مكشوف باشد ، جان و روان انسان است ، چطور ممكن است معلم جان را نشناسد ولي قادر به 

باشد ؟ فطرت را نشناسد ولي بتواند پرورش دهنده خوبي براي فطرت ديگري باشد ؟ معلم هر طور « پروري 

به تربیت او همت خواهد كرد . معرفت او از انسان ، نمايان گر چگونگي راه  به انسان بینديشد ، همان طور

 (  ٢٠، ص ٨٨٣٠تربیت است . ) ملكي ، 

غزالي درباره ي نیاز كودک به معلم مي گويد كودک نیازمند است كسي او را آموزش دهد و نیک و بد        

اين صورت آن گونه كه خود مي خواهد مي بالد  را برايش باز شكافد ، كودک نبايد بي آموزگار بماند چون در

و به فرجام از دست مي رود . وظیفه پدر و مادر است كه با فراهم كردن معلم ، كودک را در روند آموزش 

 قرار دهند و اخوان الصفا نیز معلم را پدر روحاني و معنوي كودک مي داند .

اين باره براي او رسالت و مسئولیت شناخته است ؛  غزالي مربي را هم نیازمند تربیت مي داند و در       

يعني ، معلم در مقام عامل ، نیازمند است ديگري را تربیت كند . نیازمندي او از راه تربیت ديگر ) متربي ( 

 (  ٨٠٨، ص ٨٨١١بر آورده مي شود . ) رفیعي ، 

ي برتر انساني است كه مي تواند معلم بايد به همگان بیاموزد كه تنها صفات ويژه آدمي و خصلت ها       

بشر را تحقق بخشد و منزلتي بلند تر از  خلقتكرامت و انسانیت را ارزاني بشر سازد و هدف متعالي از 

فرشتگان آسمان به انسان مركب از جسم حیواني و روح ملكوتي كرامت كند . آري معلم بايد ويژه باشد ، 

و آن چه خوبان همه دارند ، يک جا داشته باشد تا الگو و استثنايي باشد ، وارسته و ساخته شده باشد 

 (  ١٣، ص ٨٨١١سرمشق قرار گیرد . ) شمس الدين ، 
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  صالحيت معلمی

بايد توجه كرد كه تدريس و راهنمايي درسي دانش آموزان فقط بخشي از كار معلم است ، البته بخش 

به رفتار و شخصیت دانش آموزان نیز محسوس آن است و جز آن معلمان واجد نقش تربیتي و جهت دهي 

هستند . اين نقش گاه نیز در كنار آن ايفا مي شود و معلم رأساً به توضیح و تذكر در باب مسائل تربیتي 

دانش آموزان مي پردازد ، اما اصوالً رفتار معلم نیز ابزار مهمي براي تربیت و تعلیم است . ابزاري خاموش كه 

ريس قرار مي گیرد . در واقع آموزش عین پرورش و پرورش عین آموزش است جزء وظیفه رسمي او يعني تد

 ( ٨٣٢، ص ٨٨١١و تفكیک اين دو ، كار ذهن و براي شناخت است . ) ايرواني ، 

سنت الهي بر اين است كه به هیچ كس جز بر اساس شايستگي هاي الزم ، مسئولیتي نمي دهد . اين مهم 

مت مقامات معنوي و هدايت هاي خاص و پیروي يک امت بر دشمنانش در واگذاري مقام خطیر نبوت ، اما

كامالً مشهود است ، خداوند متعال به افرادي كه لیاقت خود را به اثبات رسانده و از عهده امتحان بر آمده 

علَّمَ آدَمَ » باشند ، مسئولیت يا پیروزي عنايت مي كند . همان گونه كه در قرآن كريم نیز آمده است كه 

 (. ٨٣١، ص ٨٨١٢حق پناه ، « ) : و خدا همه نام ها ] ي موجودات [ را به آدم آموخت  ٨ألَسماءَ كُلَّها ا

تا پیش از تأسیس نظامیه ها هر كس خود را شايسته درس دادن مي دانست ، بخت تدريس داشت و        

( با تأسیس  ٨١٨، ص ٨٨٢٤،  براي اين كار به هیچ گونه مدرک و گواهي و جوازي نیازي نبود ) منیر الدين

به بعد تدريس براي هر كس در هر  تاريخمدارس نظامیه ، قیود و ضوابطي در كار تدريس پديد آمد . از اين 

( در سده نهم هجري ديگر كسي نمي توانست تدريس كند مگر  ٨٠٣، ص ٨٨٢٨جا جايز نبود ) غنیمه ، 

نزد وي درس مي خواند دست يابد . ) همان ، ص  اين كه بر دريافت اجازه تدريس و از سوي استادي كه

٨٠٨  ) 

 

 

 

 ٨٨سوره بقره،آيه-٨
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غزالي در توجیه جايگاه ويژه معلم مي گويد : از يک سو انسان شريف ترين پديده بر روي زمین است و از 

ن سوي ديگر ، شريف ترين بهره ي وجود انسان قلب ) روح ( اوست ؛ و معلم با قلب فراگیر كه شريف تري

جزء اشرف موجودات است ، سر و كار دارد و چون معلم تن به تعلیم دهد ، كاري بزرگ انجام داده و اين كار 

آدابي دارد و بر او الزم است كه آن ها را پاس بدارد پس معلم ، نخست بايد به خود بپردازد و خويش را 

ر او در فرآيند تعلیم و از شروط كامیابي اصالح و شايسته معلمي كند و به آدابي آراسته و پايبند شود كه ياو

 (٨٣٨ - ٨٣٨، صص ٨٨١١. ) رفیعي ،  اوست

عقل و جان زيبا نیز حاصل كار معلم است . اوست كه اگر صالحیت داشته باشد مي تواند شاكله افراد را        

د و اگر صالحیت طوري بسازد كه لباس و چهره و مقام و عمل آن ها ، همه نشانه و نردبان رشد و كمال باش

او مي افزايد و او را از « زشتي » نداشته باشد با شاكله كار مي كند كه هر چیزي به آن اضافه مي شود . به 

 (  ٢٠-٢٨، ص ٨٨٣٠مسیر رشد و كمال بیشتر دور مي كند . ) ملكي ، 

ويژه است . او با  معلم براي مؤثر انجام دادن كار خود ، هم چون ساير پیشه ها ، نیازمند شايستگي       

تعلیم و تربیت دانش آموزان سر و كار دارد بنابراين نمي توان چنین امر خطیري را به عهده شخصي نهاد كه 

صالحیت الزم را براي اين امر نداشته باشد از اين رو معلم بايد صالحیت داشته باشد تا بتواند مسئولیت 

، صص ٨٨١٣دهد . ) ايرواني ، شرفي ، ياري دهنوي ، خطیري را كه بر عهده اوست ، به نحو احسن انجام 

٨٣-٨١  ) 

صالحیت در لغت به عنوان در خور ، سزاوار ، كفايت كننده ، قابل پذيرش ، توانا ، آمادگي كافي براي        

وارد شدن به حرفه اي خاص و ... مطرح شده و ارتباط مستقیمي با داشتن گواهي در آن حرفه دارد . 

اي معلم را شامل آن دسته از دانش ها ، نگرش ها ، مهارت ها و رفتار هايي مي دانند كه  صالحیت حرفه

معلم با كسب آ ن ها مي تواند در فرايند تعلیم و تربیت رشد جسمي ، عقلي ، عاطفي و اجتماعي فراگیر را 

 ( ٣٤-٣٣، صص ٨٨١١تسهیل كند . ) صافي ، 
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اس نظام تربیتي و نوع نگرش به انسان است هر مكتبي مطابق تعیین صالحیت هاي حرفه معلمي بر اس       

قضاوتي كه درباره ماهیت انسان مي كند ، آرمان تربیتي خود را تعیین مي كند و بر اساس آرمان ها و اهداف 

نهايي تعلیم و تربیت سیمايي از معلم مطلوب و مورد نظر خود را ترسیم مي نمايد . مكتبي كه به بُعد 

انسان اهمیت ويژه اي مي دهد ، پرورش قوه ي تفكر را هدف اساسي نظام تربیتي خود مي  عقالني وجود

داند و براي تحقق چنین هدفي ، معلم متفكر و داراي قدرت انديشه قوي تربیت مي كند . مكتبي كه تعلیم 

ي جامعه خالصه و تربیت را فقط در آماده كردن فرد براي جامعه و سازگار ساختن او با ارزش ها و هنجار ها

مي كند ، پرورش انسان اجتماعي و سازگار را هدف خود مي داند و براي آن ، معلماني با چنین صالحیت 

هايي تربیت مي نمايد . به طور كلي ، هر كسي و هر نظامي درباره معلم و صالحیت هاي او همان گونه مي 

 ( ٢٤ ، ص٨٨٣٠انديشد كه درباره ماهیت انسان فكر مي كند . ) ملكي،

 وتدريسويژگی های معلمی 

حرفه معلمي با گذشت زمان مفهوم و ويژگي هاي خاصي پیدا كرده است . مفاهیم آموزشي چنان        

دگرگون شده است كه بر شمردن ويژگي هاي معلم چندان كار آساني نیست ، زيرا كه جوامع گوناگوني با 

متفاوتي دارند و با تحوالتي نو ، انتظارات جديدي از معلم فلسفه و نظر گاه هاي گوناگون از معلم ، انتظارات 

و به طور كلي از تعلیم و تربیت دارند كه بايد بر آورده شوند . تعلیم و تربیت نیز خود وابسته به نظام هاي 

اجتماعي و فلسفه حاكم بر اين نظام ها مي باشند . ) اداره كل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران 

 (  ٨٨٣، ص ٨٨٣٨، 

معلم عالوه بر جسم تربیت جان را بر عهده دارد . معلمي يک حرفه تخصصي است و نیاز به دانش و        

مهارت خاص دارد . صاحب نظران و محققان تعلیم و تربیت در مورد ويژگي ها و صالحیت هاي معلمان و 

كردند . آن ها معتقدند كه مشخصات يک مالک هاي شايستگي آنان ديدگاه هاي مشابه و گاه متفاوتي ارائه 

معلم خوب و موفق به فرهنگ و ارزش هاي مورد قبول يک ملت نیز بستگي دارد و در موقعیت ها و محیط 

هاي مختلف مي تواند متفاوت باشد . هم چنین در فرايند تدريس ، تنها تجارب و توانمندي علمي معلم 
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يدگاه معلم ، فلسفه اي كه به آن معتقد است و كل شخصیت نیست كه در دانش آموزان تأثیر دارد بلكه د

در تدريس ، تغییر ، تحول و يادگیري شاگرد مؤثر واقع مي شود . بنابراين ويژگي ها و صالحیت هاي  وي ،

 ( ٣٨، ص ٨٨١١معلمان را از ديدگاه هاي مختلف طبقه بندي كرده و مورد بحث قرار داده اند . ) صافي ، 

اگر معلم ، اگر استاد ، اگر خطیب » هري نیز در بیان ويژگي هاي تدريس و معلم بیان داشته شهید مط       

يا واعظ هر كه در مسند تعلیم جاي دارد بكوشد رشد فكري ، يعني قوه تجزيه و تحلیل به دانش آموزان 

مطهري ، « . ) نتیجه اي نخواهد داشت  تدريس كندبدهد ، اگر همتش بر اين قرار گیرد كه به طور مستمر 

 (  ٨٢٨، ص ٨٨٤٢

 ويژگی های اخالق معلمی

گاه كه آدمي ازبايدهاونبايدهاكه بیشتربه صورت رواوناروا،پسنديده وناپسندعرضه مي شود،فراتر رودوبه  نآ

نیک ازبدبرسدواين شناخت ارزش نیک،اورابه كردارشايسته برانگیزدبه قلمرواخالق رسیده ودرراه  بازشناسي

 (٨٨١٣نهاده است.)نقیب زاده، انسان شدن گام

به مجموعه قواعدومالحظات انساني واخالقي كه درتحقق تدريس بايد درنظرگرفت اخالق معلمي مي        

 ( ٨٨١٤كاشاني، يگويند)بیرون

بنابراين به وظايف اخالقي وقواعدي كه برنحوه رفتارمعلمان حاكم است ويژگي هاي اخالق معلمي گفته        

 مي شود.

(معتقداست :مسئولیت هاي اخالقي را مي توان به سه قسم  ٨٨٣-٨٨٣صص  ، ٨٨١٠فرامرزقراملكي )       

 تشريح كرد:

نسبت به رفتارهاي  يا نهشخصي:هرفردي صرف نظر از اين كه شاغل هست -مسئولیت هاي اخالقي فردي -٨

اخالق "اصول درمجموع خودداراي مسئولیت است.رعايت اين مسئولیت براصول معیني استواراست كه اين

 رامي آفريند."فردي
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برمسئولیت افرادبه عنوان  شغلي:اخالق شغلي ازطرفي ماننداخالق فردي-مسئولیت هاي اخالقي فردي -٠

شخص حقیقي تأكیددارد.ازطرف ديگر،برخالف اخالق فردي،عنوان برخاسته از شغل رانیزدرمسئولیت هاي 

يي يكي ازمهمترين تفاوت هاي اخالق فردي واخالق شغلي اخالقي لحاظ مي كند.تنوع پذيري وتخصص گرا

است.اخالق دراين مفهوم به شغل وابسته است كه برحسب تنوع مشاغل،محتاج اخالقیات خاص 

 است:ماننداخالق پزشكان،اخالق مهندسان،اخالق معلمان و....

وابعادسازمان مي مسئولیت هاي اخالقي سازماني:مسئولیت هاي اخالقي سازماني،شامل همه اضالع  -٨

 شودواخالقیات شغلي رادربرمي گیرد.

ودرفرهنگ معین به "عمل يافتن ارزش هرچیز"واژه ارزشیابي درفرهنگ دهخدابه معنيارزشیابی        

 آمده است."بررسي كردن ارزش چیزي"معني

گان به كاررفته است.درواژAppraisal,Evalutionدرمتون زبان انگلیسي ارزيابي واژه هاي       

معادل ارزشیابي بیان شده Evaluationمعادل ارزيابي وAppraisalمعادل سنجش وAssesmentفارسي

 (٨٨٨-٨٨٣،صص ٨٨٣٢است.)كیامنش،

معني ارزشیابي به كار برده رادرEvaluationآموزش واژه مديريتمیركمالي در فرهنگ        

 (٣١،ص٨٨١٣است.)میركمالي،

كه طي آن ، درباره ارزش ، مطلوبیت ، مؤثر بودن يا كفايت چیزي طبق ارزشیابي فرايند منظمي است        

مالک ها و مقاصد معیني قضاوت و داوري مي شود . اين داوري مبتني بر مقايسه دقیق داده هاي عیني ، با 

استاندارد هاي انتخابي است . به طور كلي مي توان گفت : ارزشیابي يک فرايند نظام دار براي جمع آوري ، 

حلیل و تفسیر اطالعات است كه تعیین مي كند آيا هدف هاي مورد نظر تحقق يافته اند يا در حال تحقق ت

 يافتن هستند و به چه میزاني .

( به همین دلیل سازمان  ٠٣٣، ص ٨٨١٣ارزشیابي میزان نیل به اهداف را تعیین مي كند . ) باقري ،        

ي برنامه هاي خود نیاز مبرمي دارند تا معلوم شود كه اقدامات هاي آموزشي جهت تحقق اهداف ، به ارزشیاب
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و عملیات انجام شده تا چه حد با مالک ها و موازين پیش بیني شده تطابق دارند . امروزه ارزشیابي در 

سازمان هاي آموزشي ، بازواني قوي براي مديران و معلمان است كه به كمک آن ها مي توان در مورد قطع ، 

 صالح يا تعديل ، و توسعه برنامه هاي آموزشي و درسي تصمیم گیري نمود . ادامه ، ا

ارزشیابي در سازمان هاي آموزشي در مقايسه با ساير سازمان ها ، از اهمیت ويژه اي برخوردار است        

 زيراآموزش وپرورش فرايندي غیرقابل كنترل وارزشیابي آن،كاربسیارمشكل وظريفي است.مدرسه به عنوان.

يک سازمان آموزشي،مكاني است كه اهداف نظام آموزشي درآن محقق مي شود.بنابراين ارزشیابي دركلیه 

 .يادگیري ازاهمیت خاصي برخورداراست-اركان وپديده هاي آن به ويژه فرايندياددهي

ي ويژه هنگامي كه آموزش چون فرايندي تعاملي میان دو عامل در نظر گرفته شود ، ارزشیابي نیز تلق       

اي را مي طلبد . در اين صورت ارزشیابي نمي تواند تنها حاصل كار معلم باشد ، بلكه هم چنان كه معلم با 

نگاهي از بیرون دانش آموز را ارزشیابي مي كند ، دانش آموز نیز با نگاهي از درون ، خود را مورد ارزشیابي 

زشیابي تامي از شاگرد صورت گیرد . روشن است كه قرار مي دهد . اين دو جنبه بايد به هم ملحق شوند تا ار

با اين دو سويگي ، ارزشیابي تنها معطوف به شاگرد نیست بلكه معلم خود نیز بايد ارزشیابي شود . ) باقري ، 

 (  ٣٣، ص ٨٨١٣

معموالً ارزشیابي ، هنگامي ضرورت مي يابد كه در جريان يک عمل ، بخواهیم تصمیم تازه اي اتخاذ        

نیم . آن وقت است كه بايد اطالعات مورد نیاز را جمع آوري تجزيه و تحلیل و تفسیر نموده و بر مبناي آن ك

 تصمیم گیري كنیم .

براي آن كه كاركنان ازكیفیت كارواستعدادخودمطلع شوندبايدازامرارزشیابي بهره بردبه جرأت مي توان        

قسمت منابع انساني،بخش ارزشیابي منابع انساني آن گفت اساسي ترين واصولي ترين بخش هرسازمان در

است زيرابه كمک آن مي توان هم كاستي برنامه هاراپیداكرد،وهم ازبروزنارسايي هادرآينده جلوگیري كرد . ) 

 ( ٢٠ص  ، ٨٨٣٣ساكي، 
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 ارزشيابی معلمان 

ا مي تواند مؤثر باشد . زيرا ارزشیابي ابزاري است كه در تأمین نیاز هاي گوناگون كاركنان و سازمان ه       

ارزشیابي فرايندي است كه از طريق آن ما براي چیزي ارزش قائل مي شويم اگر اين ابزار به خوبي طراحي 

گردد و به نحو صحیح مورد استفاده قرار گیرد وسیله مناسبي براي تشويق ، آموزش ، بهسازي و بعضاً تنبیه 

، روش هاي گوناگوني براي طراحي و اجراي ارزشیابي كاركنان ، كاركنان خواهد بود . در سال هاي گذشته 

 مورد استفاده قرار گرفته است .

 ويژگی های يك ارزشيابی مناسب 

يک ارزشیابي در صورتي مي تواند به عنوان وسیله معتبري جهت اندازه گیري و توصیف خصوصیات و        

: يعني  ٨روايي –شرط يا خصلت عمده را دارا باشد : الف توانايي هاي افراد مورد استفاده قرار گیرد كه سه 

 ؛ارزشیابي تا چه حد قادر است آن چه را كه واقعاً مورد نظر است ، اندازه گیري كند 

  : يعني ارزشیابي در كار اندازه گیري چقدر دقت دارد ؛ ٠پايايي يا ثبات –ب 

، ٨٨١٢ريفي و كیا منش ، یر نتايج . ) پاشا ش: يعني سهولت در اجراي نمره گذاري و تفس ٨عملي بودن –ج 

 (.٨٣٠ص 

 

 

 

 

٨alidit 

٠Eliailit. 

Practicalit٨ 
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 ارزشيابی عملكردمعلمان

ارزشیابي عملكرد : مجموعه اقدامات رسمي به منظور بررسي عملكرد كاركنان در فواصل زماني معین        

 (   ٠٨٠ ص ،٨٨١٣.) علوي ، ر آن دوره زماني مي شود كه شامل تمامي رفتار هاي خود و ارتباط با كاركرد او د

ارزشیابي عملكرد يک فرايندرسمي است كه ازطريق آن بازخوردهايي درموردعملكردشغلي كاركنان        

فراهم مي شوددراين فرايند فعالیت هاي كارمنددرسازمان،طي دوره زماني مشخصي موردارزيابي قرارمي 

حاصله ازآن، براي كاركنان اين امكان را فراهم مي سازد تا بدانند درمقايسه ي وازطريق بازخورد نتايج گیرد

 با استانداردهاي تعیین شده توسط سازمان تاچه اندازه خوب بوده اند.

فرايندي كه طي آن و در فواصل زماني معین به طور رسمي كار كارمند مورد بررسي ارزشیابي عملكرد        

 ( ٠٨٣، ص ٨٨١٤، قرار مي گیرد . ) سعادت 

هرسازمان واداره اي ،هرچندكوچک باشدبازهم نیازبه ارزشیابي ازكاروفعالیت خوددارد؛به گونه اي كه        

 اگرارزشیابي ازكاركنان صورت بگیردكاروفعالیت كاركنان ازدرجه ي اعتبار،ساقط خواهدبود .

ابي كننده كیفیت ياكمیت كاركاركنان ارزشی به گونه اي باشدكه رئیس يامديرويا ارزشیابي بايد       

 اخالقي وحرفه اي اين كاركنان،برساند . شغلي، ورشد عملكرد ازهرنظروبهبود

ارزشیابي ازكارمعلم يكي ازارزشیابي هاي مهم آموزشي به شمارمي آيدكه دربهبودكیفیت آموزشي نقش        

وهدف،يكي كمک به معلمان براي بسزايي دارد . غالباًارزشیابي عملكردمعلمان براي رسیدن به د

بهبودعملكردخودشان،ديگري،تعیین میزان موفقیت آنان درارتباط باوظیفه معلمي،يعني پاسخگوي آموزشي 

 انجام مي گیرد .

يكي ازويژگي هاي سازنده مديريت اسالمي توجه دادن كاركنان به نقطه قوت آن هاست . مديران بايدبه        

وبه توانمندي هاي آن هااهمیت بدهند . همچنین نقاط ضعف آن هاموردتوجه وشخصیت  روحیه ي كاركنان

قرارگیردتانسبت به رفع نواقص،كمبودهاوضعف هااقدام شود . زيراهرسازماني براي تحقق  مديرانوعنايت 
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اهداف سازماني ازطريق سنجش میزان اثربخشي كارآيي ونیزبهره وري يكي ازاصول اصلي پويايي سازمان 

قانون مديريت خدمات كشوري ودستورالعمل  ١٠و  ١٨ابراساس آيین نامه اجرايي ماده است . لذ

مصوب معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رئیس جمهوربه  ٠٠/٣/٣٢مورخ ٠٢٢/ ٨٨٣٤٠شماره

منظورسنجش میزان تحقق اهداف سازماني وافزايش بهره وري عملكردكارمندان دردوره هاي مشخص ساالنه 

ص هاي عمومي واختصاصي به صورت منظم موردارزيابي قرارخواهدگرفت كه نتیجه ي آن براساس شاخ

درارتقاي اثربخشي،بهره وري،افزايش كیفیت خدمات،پاسخگويي درمقابل عملكرد،رضايت ذي نفعان 

 لحاظ مي شود .  وبرخورداري ازمزايا

 ارزشيابی ازکارمعلمان بايدبه گونه ای باشدکه : ازديدگاه محقق 

براي -براي مثال،فرمي ازقبل تهیه شده باشدسهیم باشند .، ارزشیابي معلم خوددر نیز دانش آموزان – ٨

وبه دانش آموزان داده شودتاآنان اين فرم راپركنندوفعالیت معلمان خودرابه اين -هرمعلم جدا وهماهنگ

 طريق بازگوكنند.

به دورازهرگونه دخالت واعمال سلیقه وآزادي و ارزشیابي بايدازطرف مديرباصداقت كامل،درستكار ي – ٠

 معلمان صورت گیرد . 

 ارزشیابي بايدبه طورمستمردرطول سال تحصیلي ونه درپايان سال درطي يک هفته،صورت گیرد. – ٨

 تمام ويژگي هاي شغلي وشخصیتي معلمان تحت ارزيابي قرارگیرد .  – ٤

،اهداف ارزشیابي مشخص اي معلمانشورقبل ازارزشیابي وياقبل ازشروع سال تحصیلي ازطريق  – ٣

 وبندهاوعوامل ومعیارهاي ارزشیابي مشخص شود .

يک فرد در يک شغل بر اساس شرح وظايف و  موفقیتفرايند جمع آوري اطالعات مستمر در رابطه با میزان 

مهارت استاندارد هاي انجام كار در يک دوره معین به منظور دادن پاداش و سنجش توان ها ، اصالح رفتار ، 

  ( ٨٨١٣تولید و بهسازي سازمان را ارزشیابي عملكردمي گويند .) میركمالي ،  ،هاي فردي و روش هاي بهبود



54 
 

ارزشیابي كاركنان عبارت است از سنجش سیستماتیک و منظم كار افراد در خصوص نحوه انجام وظايف آنان 

، ٨٨١٨عملكردشان ) میر سپاسي ،  در مشاغل محوله و تعیین پتانسیل موجود در آن ها جهت رشد و بهبود

 ( ٠٢٣ص 

 مفهوم سنجش و ارزشيابی 

با اينكه مفهوم ارزشیابي مفهومي جديد است ، ولي ارزشیابي عملي قديمي است . همیشه استاد ، دانش        

 آموز خود را از طريق مشاهده ، دادن نمره و تنبیه ارزشیابي كرده است . اخیراً حیطه ي ارزشیابي گسترش

بیشتري يافته است ارزشیابي ديگر تنها به نتايج فرا گیران مربوط نمي شود بلكه به مجموع نظام آموزش و 

تعلیم و تربیت مي پردازد و نه تنها آثار آموزشي بلكه آثار اقتصادي و اجتماعي اين مجموعه را مد نظر قرار 

یست . سنجش مفهومي كمي است ن ٨ارزشیابي مترادف سنجش(٨٨٢مي دهد . ) كوي ، ترجمه يمني ، ص 

كه البته توانسته است موجب توسعه ي ابزار ارزيابي نتايج تحصیلي عیني تر هم چون نمره دادن شود ، ولي 

اندازه گیري متغیر هاي قابل اندازه گیري محدود     علمدر عین حال محدود كننده نیز هست ؛ اين مفهوم 

از اهمیت بیشتري برخوردار نیستند ، ضمن آن كه ظاهر عیني مي  مي كند ، در حالي كه اين متغیر ها الزاماً 

ارزشیابي در آموزش و پرورش فرايندي است كه سعي در شناخت ، اند ارزش گذاري ها را پنهان كند.تو

فراهم آوردن و دستیابي به اطالعات مفید براي انتخاب تصمیمات مختلف دارد براي ارائه تعريفي جامع تر ، 

برآورد » ا بر مبناي ريشه شناسي واژه خواهیم پذيرفت : ارزشیابي كردن به معناي اخص كلمه تعريف زير ر

است ؛ ارزشیابي فرايندي است كه طي آن با استفاده از يک يا چند معیار درباره ي ارزش يک شي ء « ارزش 

ش ها و فنون و مداوم كه روقضاوت مي شود . ارزشیابي بیشتر يک فرايند است تا يک عمل ؛ يک فرايند 

 (٨٨٣مراحل مختلفي در بر مي گیرد . ) كوي ، ترجمه يمني ، ص 

 

 

 Validite.٨ 
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 نظام کنونی ارزشيابی معلمان 

با آغاز سال تحصیلي ، عالوه بر دانش آموزاني كه بايد در يک سال تحصیلي مراحل پیشرفت خود را        

از نظر علمي و اخالقي باشند . جداي از  خودپیشرفت طي مي كنند . معلمان نیز بايد تا حد ممكن به فكر 

ارتقاي تحصیلي در فاز دانشگاهي ، كالس هاي آموزش ضمن خدمت نیز مي تواند به ارتقاي علمي معلمان 

كمک كند ، البته به شرطي كه برگزاري اين كالس ها از جنبه نمايشي كنوني فراتر رفته و جدي تر گرفته 

اين كالس ها بهره الزم توسط معلمان شركت كننده برده شود . در حال حاضر ، در  شود و واقعاً از حضور در

   اعطاءكشور هاي اروپايي و آمريكايي ، با بررسي تجربیات افراد و مقاالت آنان ، مدارک دانشگاهي به آنان 

ه براي دوره مي شود و براي تولید كنندگان علم ، شرط حضور در كالس درس را ضروري نمي دانند ؛ به ويژ

هاي كارشناسي ارشد و باالتر ، به جاي نشستن در كالس درس و آموزش ، تحقیقات و ارائه طرح ها و 

انديشه هاي نو مد نظر است . اما در حال حاضر در كشور ما ، براي ارتقاي سطح علمي معلمان و تشويق آن 

ها را به دنبال خواهد داشت ، هیچ  ها به يادگیري و پیشرفت ، كه در نهايت افزايش كیفیت ياد دهي آن

 ( .  ٠٣، ص ٨٨٣٢برنامه اي وجود ندارد . ) كريمي ، 

تا قبل از اجراي نظام مديريت خدمات كشوري ، يكي از موارد مد نظر در سیاست هاي تشويقي دولت ،        

ت از معلمان در جهت اعطاي امتیاز به تألیفات معلمان در ارزشیابي ساالنه بود ؛ بدين صورت كه براي حماي

پیشرفت ، يادگیري بیشتر و عالقمند كردن آن ها به تولید علم ، اين بند در ارزشیابي ساالنه آن ها لحاظ 

شده بود و طبیعتاً برخي از معلمان نیز سعي مي كردند عالوه بر تالش علمي در جهت افزايش معلومات خود 

ر فرم ارزشیابي داشته باشند كه با اجراي قانون خدمات ، امتیاز باالتري را نیز در پايان سال تحصیلي د

كشوري و طي بخش نامه اي از سوي معاون رئیس جمهور صادر و به سازمان هاي آموزش و پرورش ارسال 

 شد ، تمامي امتیازات مربوط به تألیفات حذف گرديد .
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دچار تغییر و تحول شده و فرم  نظام سنتي ارزشیابي معلمان و فرم هاي آن ٨٨١٨ - ١٤در پايان سال        

هايي با ساختار جديد ، جايگزين فرم هاي قبلي گرديد . در نگاهي كلي ، فرم ارزشیابي جديد به نسبت فرم 

 قبلي ، چند تغییر عمده دارد :

 معیار براي ارزشیابي وجود دارد: ٣تعداد معیار هاي ارزشیابي بیشتر شده است . در اين فرم  –الف 

 ملكرد ؛معیار ع – ٨

 معیار توسعه ؛  – ٠

 معیار هاي رفتار شغلي و اخالقي ؛  – ٨

 پیشنهاد ها ؛ – ٤

 تشويق ها ؛  – ٣

 امتیاز هاي ويژه ؛  – ٢

 امتیاز هاي منفي . -٣

 با عنايت به افزايش معیار ها ، جزئیات معیار ها هم بیشتر شده است . –ب 

 است .تبديل شده  ٨٢٢ به ٨٢امتیاز كل ارزشیابي از  –ج 

 در بخش هايي از مراحل ارزشیابي ، خود ارزيابي هم مورد توجه قرار گرفته است .  –د 

 نظام ارزشیابي عملكرد مصوب داراي دو نوع معیار سنجش و ارزيابي عملكرد است :

امتیاز ( : معیار اصلي سنجش در اين شاخص ها ، عملكرد كاركنان در  ٤٢شاخص هاي اختصاصي )  –الف 

ها ، برنامه ها و شرح وظايف آن هاست ، كه طبق قانون و مقررات مبناي ارزيابي عملكرد آن ها مأموريت 

 قرار مي گیرد .
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امتیاز ( : معیار هاي مشترک ارزيابي عملكرد كاركنان است كه زمینه ي  ٢٢شاخص هاي عمومي )  –ب 

خص هاي عمومي برنامه ي ده تسهیل تحقق عملكرد اختصاصي آن ها را فراهم مي كند . منابع استخراج شا

 گانه تحول اداري مصوب شوراي عالي اداري ، قانون مديريت خدمات كشوري و ... است . 

 شاخص های عمومی شامل : 

 امتیاز (  ٠٢ابتكار و خالقیت : )  -

امتیاز اين محور بر اساس شاخص هاي  –امتیاز ( ٤٢مهارت ها و توانمندي ها و خدمات برجسته : )  -

 صي تعیین خواهد شد . اختصا

 متیاز (  ا ٠٢آموزش : )  -

 متیاز (  ا ٠٢رضايت ارباب رجوع : )  -

در نظام ارزشیابي معلمان ، ارزشیابي شونده ، به فردي اطالق مي شود كه مورد ارزشیابي قرار مي گیرد        

نده را بر عهده دارد و ) معلم ( و ارزشیابي كننده ، فردي است كه مسئولیت كار هاي فرد ارزشیابي شو

 ارزشیابي شونده در قبال وي پاسخ گوست ) مدير مدرسه ( . 

منابع ارزشیابي كاركنان براي ارزشیابي شونده متناسب با حیطه شغلي متفاوت است كه در مورد        

 معلمان شامل خود ارزيابي ، ارزشیابي كننده ، همكاران و ارباب رجوع مي باشد .

زشیابي نیز از اول مهر تا پايان شهريور هر سال بوده و داراي فرايندي براي انجام آن مي باشد دوره ار       

كه طي آن ارزشیابي كننده ، نتايج ارزشیابي را در شهريور ماه به اطالع ارزشیابي شونده مي رساند و باز 

 خورد هاي الزم را به وي ارائه مي دهد .

انتظار است كه وقت بیشتري از سوي مدير ، معلم و مدرسه صرف اين كار با تغییرات ياد شده ، قابل        

 شود و هم چنین مدارک و اسناد بیشتري براي كسب امتیاز هاي مورد نظر جمع آوري شود . 
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درست است كه اين مالک ها و فقط براي امتیاز گرفتن پیش بیني شده اند و الزامي نیستند ، ولي گويا        

م ، يا معلم نیستند يا در ايران زندگي نمي كنند . وقتي به جاي توجه به بستر هاي اجتماعي طراحان اين فر

پديده ها و شرايط ، فقط قرار باشد طبق روال اداري ، كاري را انجام دهیم ، نتیجه از اين بهتر نمي شود ؛ 

تغییر كرد و فرم هاي  دفتر ارزشیابي بايد كارش را انجام دهد . در حدود ده سال پیش ، فرم هاي قبلي

جديد جايگزين آن ها شد . بعد از مدت ها اعتراض و دردسر هاي فراوان ، ناكار آمدي رويه ها و فرم هاي 

سابق اثبات شد . بعد هم فرم هاي جديد به میدان آمدند تا كار خطیر ارزشیابي معلمان را انجام دهند . اگر 

، مشكلي نیست ، آن ها را با فرم هاي جديدي عوض مي  زماني هم ناكار آمدي اين فرم ها هم ثابت شد

 كنند . مهم اين است كه ارزشیابي انجام شود و اين كار به اصطالح مهم و تأثیر گذار ، لنگ نماند . 

 بنيادينمبانی نظری تحول 

اسناد  مباني نظري منشوري است كه الزم است مبناي تمام سیاست گذاري ها، برنامه ريزي ها و تولید       

محتواي متن مباني نظري .تحولي در نظام تعلیم و تربیت رسمي وعمومي جمهوري اسالمي ايران قرار گیرد

بنیادين در نظام تربیت رسمي و عمومي جمهوري اسالمي ايران مي تواند به منزله ي چهارچوب تحول 

كشور مورد استفاده قرار  نظري استواري براي نقد ،اصالح وتحول اساسي نظام فعلي تربیت رسمي و عمومي

فلسفه "تدوين ؛"تدوين فلسفه تربیت در جمهوري اسالمي ايران"گیرد.اين محتوا شامل سه بخش است.

تدوين رهنامه ي نظام تربیت رسمي وعمومي در " ؛"تربیت رسمي وعمومي در جمهوري اسالمي ايران

 ؛"جمهوري اسالمي ايران

مي ايران: مجموعه اي ازگزاره هاي مدلل و مدون كه به تبیین تعريف فلسفه تربیت در جمهوري اسال       

چیستي، چرايي و چگونگي تربیت، در جامعه ي اسالمي ايران به شكل جامع ، سازوار ، به هم پیوسته 

ومبتني بر مباني اساسي معتبر ومتناسب با نظام فكري وارزشي مقبول در جمهوري اسالمي ايران مي پردازد 

چهار چوب نظري كالن براي هدايت انواع تربیت وساماندهي فرايند تربیت در جامعه اسالمي "تا به مثابه ي 

 نقش آفرين باشد."ايران 
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تعريف فلسفه رسمي وعمومي در جمهوري اسالمي ايران:مجموعه اي سازوار،به هم پیوسته،مدلل        

ین چیستي ،چرايي وچگونگي تربیت به تبی "فلسفه تربیت در جمهوري اسالمي ايران"ومدون ، كه برپايه ي 

 رسمي و عمومي در جمهوري اسالمي ايران مي پردازد.

:الگوي نظري جامعي كه بر تعريف رهنامه ي نظام تربیت رسمي وعمومي در جمهوري اسالمي ايران        

 اساس فلسفه تربیت رسمي وعمومي در جمهوري اسالمي ايران وضعیت آرماني نظام تربیت رسمي وعمومي

را با تبیین اصول و رويكردهاي مربوط به ساحت هاي تربیت، تبیین كاركردها،رويكردها و اصول مربوط به 

 مي نمايد. ترسیمزير نظام هاي اصلي وتعیین وظايف عناصر اين نظام 

 ويژگی های اخالق معلمی از ديدگاه)امام محمد غزالی وشهيدثانی(

 ويژگی های اخالقی درارتباط با خود معلم

 استگی به خصايل اخالقیآر

در كتاب خود آورده است كه معلم نبايد در رفتار آشكار و نهان خويش صرفاً به اعمالي كه از شهیدثاني        

هم در ظاهر و هم در باطل  –لحاظ شرعي مباح و جايز هستند ، بسنده نمايد ؛ بلكه بايد بكوشد كه خود را 

( او مي گويد : با اين كه تخلق به  ٨٢٣، ص  ٨٨١٣ارايد . ) عاملي ،به زيبنده ترين و كامل ترين آن ها بی –

محاسن اخالقي و دوري از رذايل امري الزم براي همگان است و معلمان در اين مورد با بقیه مشترک هستند 

چرا  ( ؛٨، اما بايد گفت كه اين امر در مرتبه اي باالتر ، براي ايشان سزاوار تر و ضروري تر است ) همان ، ص 

( و خداوند متعال آن را در قلبي كه آلوده به  ٠٠٤، ص  ٨ ق ، ج ٨٤٢٨كه اوالً علم نور است ) مجلسي ، 

تیرگي ها و خوي هاي ناستوده است ، راه نمي دهد ، دوم اين كه معلم الگوي دانش آموزان است و رفتار و 

فات پسنديده اي داشته باشد ، اين گفتار و حتي ظاهر او مورد توجه آن هاست ؛ اگر رفتار ، حاالت و ص

ويژگي هاي نیكو در بین مردم نیز منتشر خواهد شد ؛ اما واي به زماني كه داراي ويژگي ها و حاالت ناپسند 

 ( . ٨٤٣،  ٨٢٠،  ٨٢٣، ٨٢٣، صص  ٨٨١٣باشد ) عاملي ، 
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متربي را دارد خودش غزالي مربي را فرهیخته مي خواند چون به اعتقاد وي كسي كه وظیفه ي پرورش        

را نمونه كرده باشد و اين اوج ارزش و اهمیت مربي است كه كارش پیامبر گونه ، بلكه خدا گونه نیز است و 

كار خداوند جز بر مهر و عشق نیست غزالي نیز تأكید بر اين نكته دارد كه مربي بايد خود با كمال باشد و 

( وي مي افزايد : چون معلم تن  ٣٢ - ٣٣، صص ٨٨١١،  نیروهايش به فعلیت نسبي رسیده باشد ، ) رفیعي

یار بزرگ گردن نهاده است و اين كار آدابي دارد و بر او واجب است كه آن ها را سبه تعلیم دهد ، به كاري ب

انجام دهد ، زيرا چشم و گوش فراگیران به اوست ؛ يعني ، معلم نمونه ي رفتاري تمام عیار فراگیران است . ) 

 ( . ٨٣٨همان ص 

شهید ثاني نیز مي افزايد كه مثال معلم ودانش آموز همانند : مهر و موم است ؛ همان طور كه تمام        

نقش هايي كه بر مهر است بر موم منعكس مي شود ، رفتار ، گفتار و تمامي حركات معلم هم بر دانش 

 ( . ٨١٢، ص  ٨٨١٣آموزان تأثیر مي گذارد . ) عاملي ، 

ن امر را كه عالم به علوم رسمي و متداول مغرور گشته و بدان ها بسنده كند و دانش هاي در اي       

استن جان و دل ركالسیک و علوم معمولي كه فرا گرفته ، دل خوشي داشته و از اصالح نفس و پیراستن و آ

همان ص و كوشش در جلب رضاي پروردگار غافل بماند ، بسي شگفت انگیز و تعجب آور دانسته است . ) 

( همان طور كه بیان شد ، آراستگي به خصايل اخالقي و از جمله مواردي است كه مورد تأكید غزالي و ٨٣٣

شهید ثاني و ساير علماي اسالمي بوده و هست و پاي بندي به آن ، از ضروريات و مقدمات ورود به حرفه 

 معلمي است .

 ف و شعائر دينی يپای بندی به وظا

ر قیام به شعائر اسالم و عمل به ظواهر احكام ، از جمله اقامه نماز هاي يومیه در مساجد به معلم بايد د       

صورت جماعت و در اوقات شريف و ساعات فضیلت آن ، سالم كردن توأم با صمیمیت به همگان اعم از عالم 

اين ها همواره پاي امر به معروف و نهي از منكر و صبر بر سختي هاي آن ، دعوت به حق و نظاير  –و عامي 

 ( . ٨٢، ص ٨٨١٣بند و مراقب باشد ) عاملي ، 
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غزالي براي پرورش روحي فراگیر و درباره ي آموزش عقايد و اصول دين ، روش تحكیم و عقايد تقلیدي        

و و تلقیني را پیشنهاد مي كند يعني معلم با قرآن خواندن و پاس داشتن احكام شرعي و عبادت كردن مي 

 ( . ٠٨٣، ص ٨٨١١آموخته هاي عقیدتي را به فراگیران آموزش دهد . ) رفیعي ، تواند 

ساختن دانش آموزان به شعائر ديني و ترغیب  عالقه مندتجربه نیز ثابت كرده است كه اگر بخواهیم در        

اگر خود معلم به پاي بندي به آن ها از اهرم جبر و زور استفاده نمايیم ، نتیجه اي حاصل نخواهد شد ، اما 

دانش آموزان با  –حتي بدون اين جمله اي در اين خصوص بیان نمايد  –به انجام وظايف ديني بپردازد 

مند به پاي بندي به فرائض ديني شده و در انجام آن مي ه مشاهده اين امر ، به صورت ناخود آگاه عالق

 كوشد 

 مناعت طبع عالمان در رويارويی باصاحبان قدرت وثروت 

گذشته از عبادت ، رسالت است و نبايد آن را شغل پنداشت ؛ بنابراين ، هم چنانكه پیامبران براي تعلیم        

ما » خداوند متعال در قرآن كريم مي فرمايد :  شتند .به جا آوردن رسالت خويش چشم داشتي از مردم ندا

براي رسالت نمي خواهم وچشم :من اجري ازشما٨«اسئلكم علیه مِن اجران اجري اال علي رب العالمین 

 پاداش جزبه خداي عالم ندارم.

معلم نیز در امر آموزش بايد از هدف هاي مادي به دور باشد و كارش را براي خدا انجام بدهد به دور از زور و 

( .اين ويژگي براي پاس داشت و  ٨٣٨، ص ٨٨١١اگر اين گونه نباشد گمراهي و سفاهت است . ) رفیعي ، 

حريم علم و دانش است . معلم و صاحب دانش بايد استقالل خود را حفظ كرده ، خود و عملش را صیانت از 

كه براي خدمت به هم نوع قدرت و ثروت قرار ندهد ، مگر اينبه طمع منصب يا ثروت ، در خدمت صاحبان 

به خطراتي كه  خود ، چاره اي جز اين نداشته باشد كه البته اين امر بسیار دقیق و ظريف است و با توجه

ممكن است شخصیت ايماني و انساني او را تباه سازد ، ناگريز بايد در اين راه بسیار هوشیارانه عمل كند . ) 

 ( . ٨٢٨ - ٨٢٣  صص،٨٨١٣عاملي ، 

 ٨٨٢-٨٢٣.سوره ي شعرا آيه ي ٨
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 موافقت قول و فعل 

. عملي كه خود از آن نهي كرده ،  معلم بايد از مخالفت و دوگانگي میان كار ها و گفتارش بپرهیزد       

از آن جا كه احكام شرع  -مرتكب نشود و به مطالبي كه گفته ، پاي بند باشد . اگر هم عذر موجهي دارد ، 

آن را بیان نمايد تا باعث شبهه نشود ؛ چنان كه سیره رسول اكرم )  –نسبت به افراد مختلف ، متفاوت است 

 ( . ٨١٣ - ٨١٢، صص ٨٨١٣گونه بود و راه را بر شبهه مي بست ) عاملي ،  صلي اهلل علیه و آله و سلم ( اين

روايت مشهوري از پیامبر اسالم ) صلي اهلل علیه و آله و سلم ( با مضمون عدم منع جواني كه پدرش وي را 

 نزد حضرت آورده بود تا او را از خوردن رطب منع نمايد ، در روزي كه خود حضرت رطب میل فرموده بودند

 ، بر همین موضوع تأكید دارد .

غزالي نیز بر اين موضوع مهم تأكید دارد و مي گويد الزم است معلم به آن چه مي گويد ، عمل كند و        

كردار او با گفتارش را نقض نكند و به آن چه ديگران را به آن مي خواند ، خود نیز پاي بند باشد ناسازگاري 

 فتاري او ، دو زيان مهم در پي دارد :شخصیت رفتاري معلم با شخصیت گ

 وجهه ي مربي در نگاه فراگیر مخدوش مي شود و از اقتدار معنوي مي افتد ؛  –الف 

رفتاري شوم ، مانع رشد فراگیر شده و حتي او را به سر پیچي از فرمان معلم و  –اين پديده ي اخالقي  –ب 

 ( . ٨٨٣ - ٨٤٢، صص ٨٨١١مخالفت با او وادار مي سازد ؛ ) رفیعي ، 

 عالقه مندی و دل بستگی به شغل معلمی 

معلم بايد به شغل و حرفه تعلیم ، عالقه و دل بستگي داشته باشد و همه توان و نیروي خود را در        

تفهیم و تقريب مطالب به اذهان شاگردان به كار گیرد . او بايد اين وظیفه خطیر را بر تمام نیاز ها و مصالح و 

، ص ٨٨١٣خصي خود در حد ضرورت ، در همان محدوده نیاز هاي اولیه ، بالمانع است . ) عاملي ، منافع ش

اگر عالقه و دل بستگي در اين شغل وجود داشته باشد ، تحمل تمام سختي ها و مشكالت ، از جمله  ( . ٨٣٢
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ر ، ممكن خواهد مشكالت مادي ، مشكالت آموزشي و مشكالت فردي و اخالقي دانش آموزان ، در سايه صب

بود ؛ اما اگر اين عالقه به تدريس و رويكرد اخروي آن در شغل معلمي وجود نداشته باشد به محض بروز 

كوچک ترين مشكلي ، معلم به جاي رفع آن ، به پاک كردن صورت مسأله و جدايي از اين شغل خواهد 

 پرداخت .

 رابطه علم و عمل 

ابه میوه آن درخت است . ثنش به منزله درخت و عمل به آن ، به مشهید ثاني مي گويد كه علم ودا       

غرض و فايده درخت بارور ، میوه آن است و هیچ گاه خود درخت ، هدف نهايي نیست ؛ از اين رو معلم بايد 

توجه داشته باشد كه آگاهي ها و معارفي را كه به دست آورده ، به كار نبندد ؛ چرا كه علم به خودي خود ، 

مَثَلُ الَّذينَ حُمَّلُوا » ( .خداوند متعال در قرآن كريم مي فرمايد :  ٨٣٢، ص ٨٨١٣د نیست . ) عاملي ، مقصو

وّمَ ثُمَّ لَم يَحّمِلُوها كَمَثَلَ الّحِمارِ يَحّمِلُ أسّقارًا بِئسَ مَثَلُ القومِ الَّذينَ كَذَبُوا بِآياتِ اهللُ ال يَهّدِي القَ ةَالتَّورا

مثل كساني كه ] عمل به [ تورات بر آنان با رشد ] و بدان مكلف گرديدند [ ، آن گاه آن را به  : ٨الظّالِمینَ

كار نبستند ، هم چون مثل خري است كه كتاب هايي را بر پشت مي كشد ] و ه [ چه زشت است وصف آن 

 « .قومي كه آيات خدا را به دروغ گرفتند و خدا مردم ستمگر را ره نمي نمايد 

      : آيا مردم را به نیكي فرمان  ٠أتأمرونَ النّاسَ بِالّبرَّ تَنّسَوّنَ أنّفُسَكُمّ» ديگر فرموده است كه :  و در جاي

 « دادن نیكي [ فراموش مي كنید ؟ ]دادن نیكي فراموش مي كنید؟مي دهید و خود را ] در انجام 

 

 

 ٣سوره جمعه،آيه-٨

 ٤٤سوره بقره،آيه٠
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علم » ه سازگاري و هم خواني عمل با علم ، چنان اهمیتي قائل است كه مي گويد : امام محمد غزالي ب       

و اگر عمل بر خالف علم باشد ، مانع رشد مي شود . ) « بي عمل ديوانگي است و عمل بي علم بیگانگي 

شهید ثاني براي روشن تر شدن مطلب مثالي مي آورد و اين چنین مي گويد : .(  ٨٣٤، ص  ٨٨١١رفیعي ، 

عالمي كه به علم خود عمل نمي كند ، هم چون بیماري است كه بیماري او جز با دارويي كه فقط پزشک » 

بسیار ماهري آن را مي شناسد ، درمان نمي شود . ابن بیمار ، با زحمت فراوان وقت مالقاتي از آن پزشک 

. بیمار هم آن را با خط  مي گیرد .پزشک دارو و مقدار و كیفیت استفاده از آن را براي توضیح مي دهد

خوشي مي نويسد . بار ها و بار ها آن را مي خواند و به بیماران ديگر هم آموزش مي دهد ، اما خود به كار 

نمي بندد . آيا با اين وجود سودي به او خواهد رسید و بیماري اش عالج خواهد شد ؟ هرگز . اگر صد بار هم 

یاموزد و همه آن ها بدين وسیله شفا يابند و هر شب صد بار از از روي آن بنويسد و به صد مريض ديگر ب

(  ٨٣٨، ص ٨٨١٣عاملي ، « . ) رويش بخواند . تا وقتي به آن عمل نكند ، سودي به حال او نخواهد داشت 

عالم بي عمل » .در فرهنگ عامه نیز اين مطلب به صورت ضرب المثلي بیان و بر آن تأكید شده است كه : 

 « .؟ به زنبور عسل به كه ماند 

 حسن خلق ) تواضع و بردباری ( 

دانش آموزان خود ، رفتار تكبر آمیز در پیش گیرد و بزرگي بفروشد ، بلكه بايد در نسبت به معلم نبايد       

عیسي بن مريم ) علیهما السالم ( فرمودند : اين » برخورد با آن ها ، فروتني پیشه سازد . روايت شده است : 

ن ، خواهشي دارم كه مي خواهم آن را بر آورده سازيد . عرض كردند يا روح اهلل ما آماده ايم حضرت حواريی

از آن جا برخاست و. به شستن پاهاي آن ها مشغول شد . عرض كردند شايسته تر اين بود كه ما پاهاي شما 

شمند است . سپس فرمودند : را شست و شوي مي داديم . فرمودند : سزاوار ترين مردم به خدمت ، عالم و دان

من اين گونه رفتار نمودم تا شما نیز بعد از من ، مانند من در برابر مردم متواضع باشید . علم و حكمت با 

طور كه زراعت در زمین هموار مي رويد نه تواضع و فروتني سامان يابد نه با تكبر و خود بزرگ بیني ، همان 

 .٨٣،ص٨،ج٨٨٢٣كلیني،٨                                                    (  ٠٨٢، ص ٨٨١٣عاملي ، « . ) ٨كوه ها بر
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در برابر آن كه از شما علم مي آموزد ، متواضع باشید . هم » است : در حديثي از امام صادق آمده         

راف منش نباشید چنین در برابر آن كه از او علم مي آموزيد ، فروتن باشید و هم چون دانشمندان جبار و اش

 .(  ٨٢٠) همان ، ص  ٨« .كه طرز رفتار باطل و نا بحق شما ، حق شما را از میان بر دارد 

معلم بايد در برابر نا بهنجاري هاي اخالقي و كژ رفتاري هاي دانش آموزان بردباري كند و يكي دو بار         

اما اگر تكرار كردند ، الزم است  –ب خطا شدند به ويژه اگر پنهاني مرتك –، كرده ي آن ها را ناديده بگیرد 

 ( .٨٣٣، ص  ٨٨١١ابتدا آن ها را به طور پنهاني نصیحت و تذكر دهد . ) رفیعي ، 

بنابراين الزم است معلم خلق و خوي خود را بیش تر از آن چه بر ديگران در اين جهت الزم و ضروري         

نگام مالقات با ايشان با لطف و مهرباني ، شادابي ، گشاده است ، نسبت به شاگردانش بهبود بخشد و در ه

رويي ، اظهار شادماني ، ابراز دل سوزي و احسان بر خورد نمايد . معلم بايد نام دانش آموزان و حاضران در 

كالس درسش را ، اين كه اهل كجا هستند ، بداند و از احوال دانش آموزان مطلع بوده و براي ايشان بسیار 

 ( . ٨٣٣، ص ٨٨١٣د . ) عاملي ، دعا كن

هم چنین دانش آموزانش را با محبوب ترين نام ها و القابشان مورد خطاب قرار دهد و به گونه اي از         

آن ها ياد كند كه موجب حفظ شخصیت و ارزش و مقام آن ها بوده و از تحقیر به دور باشد ؛ چرا كه اين 

یه و آله و سلم ( در برخورد با اصحابش بود. اين روش ، موجب ايجاد سیره و روش رسول اكرم ) صلي اهلل عل

شرح صدرو قوت قلب در طرف مقابل مي شود دو عرصه و مجال در خواست و سئوال را براي او گسترده تر 

( . اگر يكي از شاگردانش در جلسه درس ٨٣٤مي نمايد و محبت او را بیش از پیش مي كند . ) همان ، ص 

او پرس و جو كند ؛ اگر بیمار بود ، به عیادتش برود ؛ اگر  تو غايب بود ، از احوال او و علت غیبحضور نیافت 

گرفتاري داشت ، در صدد رفع آن بر آيد و اگر به مسافرت رفته بود ، خاندان او را مورد تفقد قرار دهد كه 

 ( .  ٨٣٤ - ٨٣٣. ) همان ، صص  اين نیز سیره و روش رسول اكرم ) صلي اهلل علیه و آله و سلم ( بوده است

 

 .٨٢.همان،ص٨
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بايد توجه داشت كه اين جلب محبت دانش آموزان و استفاده نیكو از عواطف و احساسات او ، نقش        

داند كه علم ، او را بسیار مهمي در موفقیت بیش تر معلم در رسالتش خواهد داشت . دانش آموز بايد ب

مقابل او  دربراي رستگاري و خوشبختي بايد معلم خود را گرامي بدارد و دتمند مي كند و رستگار و سعا

فروتن باشد براي همین معلم بايد چنان رفتار كند كه شخصیتي خواستني باشد تا اطاعت از آموزگار براي 

تجربه نیز ثابت كرده است كه در بسیاري از  ( . ٨٨٣، ص  ٨٨١١دانش آموز خوشايند باشد . ) رفیعي ، 

د ، دانش آموزاني وجود داشته اند كه بر اثر رفتار و كردار شايسته معلم و محبت او ، جذب وي شده و موار

در درس آن معلم ، موفقیت بیش تري نسبت به ساير دروس پیدا كرده اند . البته محبت معلم با شاگرد نیز 

 ده دانش آموزان منجر نگردد .بايد حد و اندازه خاص خودش را داشته باشد تا زيادي محبت ، به سوء استفا

 صالحيت و شايستگی برای تعليم و تربيت 

كسي كه مي خواهد عهده دار امر خطیر معلمي گردد ، بايد قبالً مراتب صالحیت و شايستگي خود را        

( در حديثي از امام صادق  ٨٣٣، ص ٨٨١٣به لحاظ علمي ، گفتاري و رفتاري ، فراهم آورده باشد ) عاملي ، 

گروهي از عالمان به مردم مي گويند از ما بپرسید در حالي كه ممكن است » ) علیه السالم ( آمده است : 

 ( . ٨٨٣) همان ، ص  ٨« .اطالعات درست و كافي نداشته باشند ، اين ها در قعر ششم جهنم قرار دارند 

است و اين كار آدابي دارد ، زيرا  ه كار بسیار بزرگي زدهب ازنگاه غزالي،وقتي معلم واردامرتعلیم مي شوددست

چشم و گوش فراگیران به معلم است . پس معلم بايد نخست به خودش بپردازد و خود را اصالح و شايسته 

معامي كند و به آدابي آراسته و پاي بند شود كه ياور او در فرايند تعلیم و تربیت و از شرايط كامیابي او است 

 ( ٨٣٨ ، ص ٨٨١١. ) رفیعي ، 

 

 

ومن العلماءيضع نفسه للفتیا ويقول سلوني ولعله اليصیب حرفاواحداواهلل اليحب المتكلفین فذاک في الدرک السادس من -٨

 (. ٨٣٠، ص  ٠ه .ق ، ج ٨٤٢٨النار)شیخ صدوق، 
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 کوشش در علم آموزی به ديگران 

ز دانشمندان نیز گرفته تا علوم به درستي كه خداوند متعال نظیر عهد و میثاقي را كه از انبیاء گرفته ، ا       

دانش ها را براي مردم بازگو نمايند و كتمان نكنند .معلم بايد در سايه صبر و تالش ، همواره به علم آموزي 

به ديگران مبادرت ورزد و كوتاهي و قصور متعلمین ، او را از هدفش باز ندارد . هم چنین بايد تا جايي كه 

در اين راه از چیزي دريغ را كه در اختیار دارد ، به آن ها آموزش دهد و شاگردان پذيرش دارند ، علومي 

كسي كه علم و دانش » در حديثي از رسول اكرم ) صلي اهلل و علیه و آله و سلم ( آمده است كه : نورزد .

 .٨« د بر چهره او لگامي آتشین افكنسودمندي را كتمان كند و از نشر و تعلیم آن دريغ ورزد ، خداوند متعال 

كلمه اي نیک هرگاه مؤمن » در حديثي ديگر از پیامبر اسالم ) صلي اهلل علیه و آله و سلم ( آمده است : 

 (٠٨٢ص،٨٨١١رفیعي،.)« تبشنود و به كار ببندد و به ديگري بیاموزد ، از عبادت يک ساله براي او بهتر اس

، دو دسته اند : گروهي كه خداوند به آن ها  دانشمندان اين امت» هم چنین از حضرتش شنیده شده :        

علم داده و آن ها ، آن را عاري از هر گونه آزمندي و سود جويي در اختیار ديگران قرار مي دهند . براي 

چنین دانشمنداني ماهیان دريا ، جنبندگان خشكي و پرندگان آسمان ، طلب آمرزش و مغفرت مي كنند . 

اهند در نزد خداوند حضور مي يابند و با پیامبران و فرستادگان الهي هم دم خوآنان با جالل و شكوه ويژه اي 

آنان را از علم و آگاهي بهره مند ساخته ، ولي آن ها از تعلیم  متعالكه خداوندبود ؛گروه ديگر كساني هستند

بندي از آتش مد نظر دارند . چنین دانشمنداني با دهان ان دريغ مي ورزند و منافع مادي را و ارشاد ديگر

 دنیا با هدف سود جويي ، از درمحشور مي گردند و منادي بانگ بر مي دارد كه اين ها كساني بودند كه 

)  ٠« .سان باقي مي مانند تا به حساب همه رسیدگي شود تعلیم ديگران دريغ مي ورزيدند .آن هابدين 

 (٨٨٢،ص٨٨١٣ عاملي

 )٣١ه.ق،ص ٨٤٢٨ر.)مجلسي، من كنتم علما نافعا الجمه اهلل بلجام من نا-٨

   ٣٤همان ، ص -٠
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در نوشتاري از امام علي ) علیه السالم ( چنین خواندم كه خداوند از » از امام صادق )ع( نقل شده است : 

نادانان پیمان نگرفت كه به دنبال دانشمندان بروند ، مگر آن گاه كه قبالً از دانشمندان پیمان گرفت علم و 

جاهالن بگذارند ؛ چرا كه علم و دانش در مرحله اي پیش از جهل و ناداني وجود داشته دانش را در اختیار 

هم چنین ايشان جايگاه دانشمنداني كه دوست دارند اندوخته هاي علمي خود را ذخیره كنند و ٠« .است 

ديگري از آن در روايت  ٨نمي خواهند آن ها را در اختیار ديگران قرار دهند ، نخستین مرتبه دوزخ مي داند .

: متكبرانه روي از مردم بر  ٤رضِ مَرَحاً ألواَل تُصَعِّرْ خَدَّکَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِي اَّ» حضرت ضمن تفسیر آيه 

بايد سهم و بهره از علم را به طور مساوي به آن ها » آمده است : « مگردان ، و در زمین با ناز و غرور راه مرو 

، تعلیم آن به  علمزكات » . در حديث ديگري نیز از ايشان نقل شده است :  ٣«ري بپردازي و تبعیض روا مدا

 ( .٨١٣) همان ، ص  ٢« . بندگان خداست 

 عدم تقبيح علومی که در آن ها تخصص ندارد

معلم بايد به فلسفه ي تعلیم و تربیت و آموزش علوم توجه داشته باشد و فراموش نكند كه هر دانشي        

ود سودمند و در خور فراگیري است وي نبايد درس هايي را كه خودش تدريس نمي كند و يا در در جاي خ

آن ها تخصص ندارد ، تقبیح كرده ، در نظر دانش آموزان بي ارزش و كم اهمیت جلوه دهد . معلم بايد بداند 

انسان را به خدا  دانش ها با يكديگر ارتباط دارند و بعضي از آن ها وابسته به بعضي ديگر است و برخي

   ( . ٨٣٤، ص  ٨٨١١) رفیعي ،  ٨نزديک مي كند و پاره اي ديگر دست گیر او در اين راه است .

 . ٤٨، ص  ٨، ج  ٨٨٢٣كلیني ، ..٨

 . ٨٣٠، ص  ٠ه .ق ، ج  ٨٤٢٨.شیخ صدوق ، ٠

 . ٨١سوره لقمان ، آيه .٨

 ( . ٤٨، ص  ٨، ج  ٨٨٢٣لیكن الناس عندک في العلم سواء . ) كلیني ، .٤

 (.٤٨.زكاة علم تعلمه عباد اهلل.)همان ،ص٣

 .٨٨٢٤.غزالي،احیاء علوم الدين،ترجمه ي مؤيدالدين خوارزمي به كوشش حسین خديوجم،٢
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هید ثاني نیز هم راستا با غزالي مي گويد : معلم نبايد علوم ، دانش ها و روش هايي را كه تدريس نمي ش 

رده ، چرا كه اين كار ، كار افراد كم فضل و نادان است . ) عاملي ، كند يا در آن ها تخصص ندارد ، تقبیح ك

( و اين نكته را نیز متذكر مي شود كه در بسیاري از موارد ، راه هاي متفاوتي براي رسیدن  ٠٢٨، ص ٨٨١٣

به جواب يک مسأله وجود دارد و هر كسي ممكن است با استفاده از روشي خاص و براساس برداشت خود از 

، به حل آن بپردازد كه در صورت دست يابي به نتیجه درست و منطقي نبايد به روش ها او خرده  سئوال

 گرفت .

 ويژگی های اخالقی در ارتباط با شاگرد

 دعوت به صفات پسنديده  -

معلم بايد دانش آموزان را به تدريج با ويژگي ها و خصوصیات پسنديده آشنا كند و آن ها را با توجه و        

بت از حاالت خود ، در تمام شئون آشكار و نهان زندگي سوق دهد . در نخستین گام از اين مرحله ، مراق

براي خدا تشويق نموده ، فاني  –به خصوص در تحصیل  –دانش آموزان را به خلوص نیت و انجام كار ها 

( . اين  ٨١٣، ص  ٨٨١٣ ، عامليبودن اين دنیا و جاودانه بودن زندگي اخروي را به آن ها ياد آور شود . ) 

كه معلم بايد دانش آموزان  شهید بزرگوار در ادامه ، تأكیدش را بر اين مطلب مضاعف كرده ، چنین مي گويد

را از اشتغال به امور غیر واجب يا واجب كفايي ، پیش از واجب عیني ) مانند اصالح نفس ، پاک كردن درون 

از آلودگي ( بر حذر دارد .  او بايد براي اين مهم ابتدا با عمل خود و سپس با زبان و گفتارش راهنماي آن ها 

 ( . ٨٣٢باشد . ) همان ، ص 

معلم بايد راهنماي اخالقي شاگردان خود باشد و در مشاوره راهنمايي تحصیلي او كوتاهي نكند ؛ مثالً        

از او بخواهد در آموزش دانش ها ، اصل تدرج و حركت از آسان به دشوار را رعايت كند و پیش از آموزش 

بايد به فلسفه ي آموزشي چنین معلم ش هاي اصلي و دشوار نپردازد و هممقدمات و پیش نیاز ها به دان

  .شاگردان خود توجه كند و چنان چه نیاز افتد آن را اصالح نمايد 
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مثالً اگر متوجه شد كه شاگردي علم را دام دنیا كرده است ؛ با شروطي ويژه او را ارشاد كند و به پاک نیتي 

لم عبادت است ، پس نبايد دعوت كند و تالش كند اين فلسفه ي آموزشي را به او القاء كند كه تعلیم و تع

 ( . ٨٣٤، ص ٨٨١١غیر از رضاي خداوند باشد . ) رفیعي ، 

در قسمت هاي قبل هم بیان شد كه دانش آموزان به شدت تحت تأثیر گفتار ، كردار ، رفتار و حركات        

به صفات پسنديده معلم قرار داشته و دائماً در حال الگو برداري از معلمان در تمام زمینه ها هستند . دعوت 

هم بايد به گونه اي توسط معلم صورت پذيرد كه دانش آموزان باور داشته باشند معلم به آن چه كه توصیه 

مي كند ، پاي بند است ؛ چرا كه در غیر اين صورت دانش آموزان معلم را مانند عالم بي عمل دانسته و 

 اهمیتي به او و توصیه هاي او نخواهد داد . 

 قد اقوال ديگران و احترام به ديگرمعلمانانصاف در ن -

معلم بايد جنبه هاي اخالقي رد نظريات ديگران يا ايراد گرفتن از آن را مد نظر قرار دهد ؛ يعني اگر        

رأي و نظر كسي را تضعیف مي كند ، به شاگرد بفهماند كه منظور او صرفاً بیان حق و واقعیت و ارشاد آن 

ناقشاتي اظهار تفوق و برتري بر ديگران يا شكست دادن آن ها نیست . او بايد در هاست و هدفش در چنین م

ايد قصد و غرض نب ت و هدف مطلوب ، صحیح ، انساني وحس حقیقت جويي برخوردار باشدواين رهگذر از نی

 (  ٨٣٣ ، ص٨٨١٣) عاملي ، توار انديشي و ژرف نگري خود باشد.صرفاً اظهار خطا و لغزش ديگران و ابراز اساو

معلم هرگز نبايد نزد شاگردان از ديگر معلمان بدگويي كند و يا حتي لغزش و خطاي آن ها را ياد        

آوري كند ، چرا كه اين كار هم غیبت و حرام است و هم باعث تزلزل شخصیت و اقتدار معلمان مي شود و 

بین مي برد و شاگردان را نسبت به شاگردان را نسبت به معلمان جسور مي كند و زشتي آن خطا ها را از 

  ( ٨٣٣ ص ، ٨٨١١ ، )رفیعيانجام آن كار ها بي پروا مي سازد.
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 مواسات با دانش آموزان 

معلم بايد آن چه را براي خود دوست مي دارد و مي پسندد ، براي دانش آموزانش نیز بخواهد و        

هم نخواهد كه اين گونه مواسات و برابر انديشي بپسندد و آن چه را براي خود نمي پسندد ، براي آن ها 

هیچ يک از » نسبت به شاگردان ، حاكي از كمال ايمان است . در احاديث صحیح و معتبر چنین آمده است : 

شما نمي تواند عنوان مؤمن را احراز كند ، مگر آن گاه كه نسبت به برادر ديني ايماني خود ، همان چیزي را 

 . ٨«د نسبت به آن احساس عالقه مي كند بخواهد كه درباره خو

و شكي نیست كه دانش آموز باالتر از برادر بلكه فرزند انسان محسوب مي شود ، زيرا علم ودانش ، اساس و 

عامل نوعي قرب و خويشاوندي روحي و معنوي است كه از هر گونه خوشاوندي جسماني واالتر است ) همان 

ر معنوي شاگردان مي داند و تأكید دارد كه معلم بايد نسبت به شاگردان ( . غزالي نیز معلم را پد٨٣٢، ص 

( . اگر اين احساس و  ٨٣٨، ص ٨٨١١مانند پدري مهربان ؛ دلسوز و فداكار و با گذشت باشد ) رفیعي ، 

رابطه فرزندي نسبت به شاگرد در معلمان وجود داشته باشد ، انگیزه آن ها در امر تعلیم بیش تر شده و دقت 

نیز به بیشتري در اين را صرف خواهند كرد . هم چنین پذيرش خطا و اشتباه دانش آموزان از جانب معلم 

تقوا پیشه ساز . به » چنین در حديثي از امام باقر ) علیه السالم ( آمده است : مراتب آسان تر خواهد شد. هم

ه خود خواهان آن هستي و از هر برادر ايماني خود نیكي كن و براي او خواهان همان خوبي هايي باش ك

امري كه احساس تنفر و دل زدگي مي كني ، براي برادر ايماني خود هم آن را نخواه و اكراه داشته باشد . 

اگر از تو درخواستي نمود ، از وي دريغ مدار و اگر از عطا و بخشش به تو خودداري كرد ، بخشش و عطايت 

و احساني نسبت به او سیر و ملول گردي ، چنان كه او نیز بايد اين را به او عرضه كن . نبايد از هیچ خیر 

شهید ثاني در اين جا مي افزايد : اين حديث و «گونه باشد . بازو و ياور او باش كه او بازو و ياور تو باشد و ... 

يت هر حديث ديگري كه بازگو كننده حقوق متقابل برادران و خواهران مسلمان نسبت به هم باشد ، رعا

 (  ٨٣٢-٨٣٨ ص ، ص ٨٨١٣محتوايش در مورد معلم و شاگرد ، الزم تر و ضروري تر است . ) عاملي ، 

 (٣٣،ص٨،ج٨٨٢٣.اليؤمن احدكم حتي الاخیه مايحب الخیه مايحب لنفسه)كلیني،٨
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 توجه به توانايی ها و ويژگی های فردی هر دانش آموز  -

موزش ، قدرت فراگیري دانش آموزان را در نظر بگیرند و از ر فرايند آدغزالي از آموزگاران مي خواهد        

آموزش زود هنگام و آن چه فراتر از درک آن هاست خودداري كنند بنابراين مربي در تربیت دانش آموزان 

،  ٨٨١١بايد به تدريجي بودن بود و نمود ويژگي ها و توانمندي هاي آن ها ، توجه داشته باشد . ) رفیعي ، 

.معلم بايد در تفهیم مطالب ، درجه استعداد و قدرت درک و توانايي حافظه هر كدام از  (٨٤٣-٨٤١ صص

دانش آموزان را در نظر گیرد و هر كدام از آن ها را با توجه به میزان فهمشان ، مخاطب قرار دهد ، به طوري 

راي ديگران به كه با شاگردي كه داراي نیروي تشخیص بااليي است ، فشرده و به اشاره سخن گويد و ب

خصوص آن ها كه گرفتار ركود و توقف ذهني يا كمبود علمي هستند ، مطلب را با بسط و تفصیل بیش تري 

( . چرا كه اگر اين خصوصیات دانش آموزان توسط معلم در نظر ٨٣٢، ص ٨٨١٣توضیح دهد . ) عاملي ، 

اي بعضي دانش آموزان بسیار كسالت گرفته نشود و بخواهد با همه ، يكسان برخورد داشته باشد ، كالس بر

آور و براي برخي سطح باال خواهد بود كه در هر دو اين حاالت ، دانش آموزان از كالس بهره كافي را 

 نخواهند برد . پس معلم بايد توانايي ذهني و ويژگي هاي فردي دانش آموزان را در نظر بگبرد . 

 رعايت مساوات در توجه و محبت به شاگردان  -

غزالي نو آموز را به پرنده اي وحشي تشبیه كرده است كه جز با مهرباني و نرمش به راه نمي آيد و        

عمل تربیت را مهر آمیز مي داند و گونه اي دايگي انسان از سوي خداوند نسبت به هم نوع است . ) رفیعي ، 

صورتي كه از لحاظ سن و در  –( . ولي معلم در اظهار محبت و توجه به شاگردان  ٣٣-٣٣، صص ٨٨١١

تفاوت و تبعیض روا دارد و به آن ها تظاهر نمايد ، چرا كه اين امر  –فضیلت و دين داري تقريباً با هم برابرند 

موجب دلتنگي و بیگانگي روحي آن ها از يكديگر مي گردد . اما اگر به برخي از دانش آموزان به سبب سعي 

شتري كرد و علت آن را هم براي همگان بیان نمود ، مانعي و كوشش در تحصیل و حسن ادب ، محبت بی

ندارد ؛ بلكه تقدير و احترام شاگرد كوشا ، عامل مؤثري در ايجاد تحرک و سعي و كوشش در سايرين است . 

( . البته معلم بايد هنگام بیان علت محبت بیشتر به يک يا چند دانش آموز ، اين ٨٣٣، ص ٨٨١١) عاملي ، 

ر گردد كه هر كدام دانش آموزان ديگر نیز ، در صورت دارا شدن و برخورداري از اين ويژگي ها نكته را متذك

 در شرايط يكسان ، از همین محبت و توجه برخوردار خواهند شد . 
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 تنبه  -

معلم بايد دانش آموزانش را از رفتار هاي زشت و ناپسند ، ارتكاب محرمات و مكروهات ، معاشرت با        

اليق و مناسب معاشرت با او نیستند ، كالم زياد و بي فايده و هر آن چه او را از مطالعه و اشتغال  كساني كه

( هم چنین از سر سختي ، كینه توزي ، بي ادبي ، فرياد ٨٣٨به درس دور مي كند ، باز دارد . ) همان ، ص 

در كالس درس ، خنده بي دلیل زدن ، صداي بلند ، جسارت به حاضران ، برتري جويي بر ديگران ، خوابیدن 

 ( .٠٨٤، مسخره كردن ديگران و نظاير اين ها باز دارد . ) همان ، ص 

غزالي نیز بر اين نكته تأكید دارد كه درست آن است كه معلم در برابر نا بهنجاري هاي اخالقي        

اما اگر تكرار كردند الزم است  – باري كند و يكي دو بار ، رفتار و كرده ي آن ها را ناديده بگیرددشاگردان بر

در مرحله ي نخست به صورت پنهاني و در خلوت به آنان تذكر و هشدار داد و نصیحت كند و سرانجام اگر 

مهر و محبت مؤثر نبود ، تهديد كند و اگر سودمند نبود ، آن وقت مي تواند تنبیه بدني انجام دهد ولي نبايد 

 ( .٨٣٣، ص ٨٨١١. ) رفیعي ،  زياده روي كند و حد شرع را بشناسد

تنبه و بیدار نمودن ، مي تواند از راه هاي مختلف صورت پذيرد . در اولین مرحله اگر دانش آموزان        

تعريض و كنايه و ايما و اشاره به لغزش و تخلف خود پي برد و از آن دست بر داشت ، هدف و غرض حاصل 

آشكار و بي پرده برخورد نمود و افشا و پرده دري كرد . شهید ثاني  شده و از اين رو نبايد در ابتدا به صورت

در اين مورد مي گويد : كه در ابتدا بايد به تعريض و نه تصريح و به رحمت و نه به توبیخ برخورد نمود ؛ چرا 

كه تصريح و آشكار گويي پرده هیبت و ابهت استاد را از هم دريده و موجب فزوني جرأت و جسارت دانش 

 ( .  ٨٣٨، ص ٨٨١٣موز مي گردد و وي را به اصرار بر آن كار تحريک مي كند . ) عاملي ، آ

د و او را ارشاد اگر اين روش مؤثر نیفتاد و سود نبخشید ، در غیاب ديگران و به تنهايي با او صحبت كن       

 و هدايت نمايد .
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رين متنبه شده و در صدد تخلف بر نیايد و مرحله بعد ، تذكر در جمع و حضور ديگران است تا و ساي       

اگر تذكر با مهر و عطوفت و ماليمت مؤثر نبود ، با شدت لحن و خشونت در گفتار او را از آن افعال نهي كند 

. دست آخر ، اگر هیچ كدام از اين موارد مؤثر واقع نشد ، بايد او را براي مدتي از محیط تعلیم و تربیت طرد 

  (٨٣٠تا هم سوء رفتار او به ديگران سرايت نكند و هم خودش متنبه گردد . ) همان ، ص نمود و بیرون كند 

 ويژگی های اخالقی در ارتباط با جلسه درس 

 نيت و انگيزه  -

اولین و اساسي ترين نكته مهم براي انجام هر كاري ، نیت آن كار است . به سبب نیت است كه گاه        

آن چنان ارزشمند مي گردد كه نمي توان قیمتي بر آن نهاد ، گاهي هم ، هم عمل همانند گوهري گران بها 

چون سفال و كوزه اي شكسته و فاقد ارزش ، چنان پست مي شود كه وبال صاحبش شده و در ديوان 

گناهان او ثبت مي شود . بنابراين معلم بايد انگیزه عمل خود را صرفاً خداوند متعال ، امتثال امر او ، اصالح 

فس و هدايت بندگان به حقايق دين قرار دهد و نبايد هدف از تعلیم را كسب مال ، مقام ، شهرت و برتري ن

اهد بر ديگران و نظاير اين ها قرار داد كه ثمري جز خواري نخواهد داشت و موجب خشم خداوند متعال خو

وجه به طرف ضد ارزش هر كسي كه نیت خود را پاک كند و به هیچ  ( .   ٨٨٨-٨٨٠شد . ) همان ، صص 

هاي باطل و دروغ و شرارت نرود و هرگز از ارزش هاي حق ، راستي و خیر دست بر ندارد شايسته است 

تزكیه ، تطهیر  تهذيب ، ،چنین كسي شايسته است ديگران را تأديب« . ادبني ربي فأحسن تأديبي » بگويد : 

هَلْ قل » ن آيات از قرآن كريم مي گردد كه ( و مشمول اي ٨٠٢، ص ٨٨١١) رفیعي ،  كند و آموزش دهد .

: بگو آيا  ٨الُّدنْیَا وَ هُم يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً  ةِنُنَبَّئكُمْ بِالْاخْسَرِينَ أعْمَاالً الَّذينَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِي الحَیَا

ي هستند كه كوششان در زندگي دنیا شما را از زيان كار ترين مردم از جهت عمل آگاه كنم ؟ ] آنان [ كسان

  .«به هدر رفته ] و نابود شده است [ در حالي كه خود مي پندارند خوب عمل مي كنند 

 ٨٢٨-٨٢٤.سوره ي كهف،آيات ٨ 
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مَ يَصْلَاها مَذْمُوماً عَجَّلْنَا لشهُ فِیهُمامَا نَشَاءُ لِمَن نُريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّ العاجلهمَنْ كَانَ يُرِيدُ » و يا اين آيه :  

: هر كس ] همواره [ دنیاي زودگذر را بخواهد ] چنین نیست هر چه بخواهد به دست آورد بلكه [  ٨مَدْحُوراً

هر چه را ما براي هر كه بخواهیم ، به سرعت در همین دنیا به او عطا مي كنیم ، آن گاه دوزخ را در حالي كه 

بنابراين ، نیت خالص ، « . وارد آن مي شود ، براي او قرار مي دهیم نكوهیده و رانده شده از رحمت خدا 

د و نتیجه اي مضاعف مقدمه كار موفق است و اگر چنین باشد ، در سايه الطاف و توجهات خداوند خواهد بو

پس توجه به اين امر ، از مؤاكداتي است كه هر معلمي بايد سر لوحه كار خويش قرار دهد .  خواهد داشت .

ارزش و اعتبار عمل و رفتار هر فردي ، مطابق نیت » ل اكرم ) صلي اهلل علیه و آله و سلم ( فرموده اند : رسو

هم چنین « . ٠و قصد اوست و به درستي كه براي هر فردي همان چیز مي ماند كه نیتش را كرده است 

مردم در » يت شده است كه . و در جاي ديگر از حضرت روا"٨نیت مؤمن بهتر از عمل اوست : »  فرموده اند

 ( . ٨٨٨-٨٨٨همان ، صص « . ) ٤روز قیامت بر حسب نیت ها و اراده هاي خويش مبعوث مي گردند 

همان گونه كه در اين دست از احاديث مالحظه مي شود ، انگیزه و نیت نقش بسیار مهمي دارد و مبادا 

ي داشتن پیروان زياد ، برانگیختن مدح كسب مقام ، مال و ثروت ، شهرت ، لذت ، برتري جويي ، دل خوش

ديگران و نظاير اين ها هدف باشد . اهمیت اين امر تا بدان جاست كه توصیه شده اگر اين صفات مهلک را در 

خود حس مي كنید ، با مراجعه به عالمان عامل به اصول اخالق و يا طبق آن چه در كتب اخالقي آمده است 

وفق نشديد ، راه عزلت پیش گیريد و گم نامي پیشه سازيد و خود را در ، به عالج خود برخیزيد و اگر م

 ( ٨٤٨-٨٤٤معرض پرسش قرار ندهید تا زماني كه اين حاالت را در خود عالج نمايید . ) همان ، صص 

 

  . ٨١.سوره اسراء ، آيه ٨

 ( . ٣٢، ص ٨ق ، ج  ٨٤٢١انما االعمال بالنیات و انما المري مانوي ) نوري طبرسي ، .٠

 (.١٤،ص٠،ج٨٨٢٣نیه المومن خیرمن عمله)كلیني،.٨

        (٢٣،٠٤٣ق،ج٨٤٢٨.انما يبعث علي نیاتهم )مجلسي،٤



76 
 

دل وتحكیم  نیست ؛ بلكه منظور ، برانگیختن البته بايد توجه داشت كه منظور از نیت ، گفتن الفاظ خاصي 

ه ظاهر نیت خود را به صورت روزانه و ب( معلم ٠٢٣اراده برانجام كارباهدفي كه مدنظرداريم است.)همان،ص

قبل از ورود به كالس بیان نكند ، اما همین كه با اهدافي غیر از اهداف مادي و دنیوي اين شغل را انتخاب 

 گذاشته باشد ، كافي است .ه كرده و پا در اين را 

 توکل 

اوند متعال و درخواست فیض آن چه پس از پاک كردن نفس از رذائل بر معلم الزم است ، توجه به خد       

از درگاه احديت است ؛ چرا كه به فرموده امام صادق ) علیه السالم ( علم با كثرت تعلم نمي شود ؛ بلكه آن 

نوري است كه خداوند متعال در قلب هر كسي كه هدايتش را بخواهد ، قرار مي دهد . در نتیجه بر همگان و 

ل توكل نموده ، امورشان را به او واگذار نمايند و تكیه بر احدي از به ويژه اهل علم است كه بر خداوند متعا

بندگان خدا يا اسباب مادي نداشته باشند كه در غیر اين صورت شكست خورده و مأيوس خواهند شد . ) 

 ( . ٨٣٣-٨٢٢همان ، صص 

به » ل مي فرمايد : در اين زمینه در حديثي از امام صادق ) علیه السالم ( نقل شده كه خداوند متعا       

عزت و شكوه و بزرگواري و مقام وااليم در عرش سوگند ، امید و آرزوي هر آرزومندي را كه به غیر من روي 

لباس خواري و  –از ديدگاه مردم  –آورد و دل بندد ، به نا امیدي مبدل مي سازم و بر قامت چنین كسي 

و مشكالت  دشواريوند او را از خويش مي گسلم . او در مذلت مي پوشانم ؛ او را از درگاه خود مي رانم و پی

زندگي به غیر من امیدوار شده است ، در حالي كه نا همواري ها و مشكالت در قبضه قدرت من قرار دارد . 

چشم امید به غیر من دوخته و درگاه ديگري را مي كوبد ، با اين كه كلید مشكل گشاي تمام در هاي بسته 

گاه ديگري را مي كوبد ، با اين كلید مشكل گشاي تمام در هاي بسته در دست من  در دست دوخته و در

 است و درگاه من همواره به سوي بندگاني كه مرا مي خوانند ، گشوده است .

آيا كسي هست كه در مصائب چشم به من دوخته باشد و من امید ها و آرزو هاي او را بر آورده نساخته        

 باشم ؟! 
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يا كسي هست كه در مسأله اي مهم و كاري عظیم به من امید بسته و من نومیدش ساخته باشم ؟! آ       

امید و آرزو هاي بندگانم را حفظ و ضمانت كرده ام ، ولي آن ها به اين حفظ و ضمانت راضي و دل خوش 

سته نمي شوند . نیستند . آسمان هايم را از موجوداتي مشحون ساخته ام كه هیچ گاه از تسبیح و تقديسم خ

به آن ها فرمان داده ام كه هیچ دري را به روي بندگانم نبندند ؛ ولي اين بندگان به گفتار و وعده هاي من 

اطمینان نكرده اند . آيا نمي دانند كه اگر حادثه اي سنگین آن ها را بكوبد و ضربه اي بر آن ها وارد سازد ، 

ه اذن و اراده من ، كسي بتواند آن ها نیست ؟ مگر آن گاه كه بجز من كسي قادر به جلوگیري و از بین بردن 

پس چه شده كه مي بینم بنده اي از من دل بريده و روي گردانده است ؟! در    گسار و ياور ديگري باشد .غم

مقام وجود و كرم نعمت هايي به وي ارزاني داشته ام كه آن ها را از من درخواست نكرد ، بلكه با غیر من در 

ان گذاشت . آيا او چنین مي پندارد كه با اين كه من همواره پیش از درخواست و تقاضايش ، وي را می

مشمول عطاي خويش قرار مي دهم .آن گاه كه درخواست كند ، از وي دريغ مي دارم ؟! آيا من بخیلم ؟! آيا 

! آيا كسي كه از من قطع امید جود و كرم از آن من نیست ؟! آيا من كانون و مركز امید ها و آرزو ها نیستم ؟

مي كند به غیر من پناه مي برد ، ترس و بیمي ندارد كه مبادا آرزو هايش بر باد برود ؟! اگر تمام ساكنان 

كرات آسماني و مردم كره خاكي امید و آرزو هاي خود را من در میان گذارند و من در مقام بر آورده ساختن 

طا كنم كه در برابر خواسته همگان باشد ، به اندازه عضوي از يک آرزو هايشان به هر يک همان مقدار ع

مورچه از ملک و دارايي من كاسته نمي شود . آن ملک و دارايي كه من مدير و نگهبان پايداري و بقا و 

استمرار آن هستم ، چگونه دست خوش كاهش و نقصان مي گردد ؟! واي بر كسي كه از رحمت من نومید 

چنین كسي بد فرجام و تیره بخت است. )كلیني، ن سر مي پیچد و مراقب من نیست . است و از فرمان م

 (٢٢،ص٠،ج٨٨٢٣

غزالي نیز در مورد توكل مي گويد : توكل يعني باور راسخ داشتن است به آن چه كه خداوند وعده داده        

نموده است ، حتماً انجام مي است . يعني ، اعتقاد كامل داشته باشي به اين كه آن چه خداوند برايت مقدور 

شود ؛ هر چند همه ي موجودات عالم بكوشند آن را از تو دور كنند . و هم چنین آن چه خداوند برايت 

مقدور ننموده است ، هرگز به تو نخواهد رسید ؛ هر چند كه همه موجودات عالم در راه رسیدن آن به تو ، تو 
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ي است كه يک شیخ ) معلم ( بايد داشته باشد . ) غزالي ، را ياري دهند . و توكل يكي از محاسن اخالق

 ( . ٤٤-٤٣ترجمه ي زاهد ويسي ، صص 

 حق پذيری  -

معلم و صاحب دانش بايد بكوشد نیرويي به دست آورد كه در سايه آن ، در برابر حق و واقع تسلیم        

و لغزش را فردي را كم سال تر يا گر چه اين اشتباه  –باشد و اگر در سخنان و اعمال خود دچار خطايي شد 

از رجوع به حق دريغ ننمايد . رسول بزرگوار اسالم ) صلي اهلل علیه و  –پايین تر از او به وي تذكر داده باشد 

كسي كه ذره اي كبر و خود بزرگ بیني در درون او باشد ، به بهشت وارد نمي » آله و سلم ( فرموده اند : 

ت عرض كردند : در اين صورت هالكت و بدبختي ما را تهديد مي كند ، چرا شود . بعضي از ياران آن حضر

 كه برخي از ما به كفش خوب و لباس زيبا احساس عالقه و دل بستگي دارد .

حضرت فرمودند : اين عالقه ، كبر نیست . كبر و خود بزرگ بیني ، عدم اعتراف به حق و حقیر         

 ( . ٨٣٣، ص  ٨١٣٨عاملي ، « . ) ٨شمردن مردم است 

انسان ، جائز الخطاست و هیچ انسان عادي ، از خطا و اشتباه مصون نیست . اما كنار گذاشتن غرور        

انساني و پذيرش خطايي كه مرتكب شده ايم ، همان حق پذيري است كه معلم مي تواند با رعايت اين 

وزد كه همواره پذيرنده خطا و اشتباه خود خصوصیت ضمن باال بردن ابهت خويش ، به دانش آموزان نیز بیام

 بوده و در يادگیري ، دچار غرور نشوند . 

 

 

 

 .٨٨٢،ص٠،ج٨٨٢٣.كلیني،٨
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 حق گويی 

حق را بدون سازش كاري با فردي ، اظهار كند و در اين  –معلم بايد به مقدار وسع و توانايي خويش        

يگران است . به همین جهت است كه پیامبر اكرم ) جهت تكلیف او بیش تر و وظیفه ي او سنگین تر از د

آن گاه كه بدعت ها و مرام هاي بي سابقه و باطل در میان امت » صلي اهلل علیه و آله و سلم ( فرموده اند : 

من پديد آيد ، الزم است عالم و دانشمند علم خود را اعالم كند ، وگرنه محروم و مطرود از رحمت خداوند 

. اگر معلمان و صاحبان علم ، در اين جهت سهل انگاري يا كوتاهي كنند و براي راحتي و  «متعال مي گردد 

به زحمت نیفتادن خود ، رفتار سازش مآبانه پیش گیرند ، موجب چیرگي و غفلت و ناداني بر مردم ، كوتاهي 

واهد شد .   ) همان در انجام وظايف محوله يا حتي فراهم شدن موقعیت و زمینه براي افراد تبهكار و ظالم خ

غزالي به صاحبان علم توصیه مي كند :براي اين كه در روز قیامت ، علم و دانشي كه ( ٨١٢– ٨١٣، صص 

داريد ، بالي جان تان نگردد وقتي بین گروهي مسئله اي پیش آمد براي آن كه حق ظاهر شود و تباه نگردد 

ري جاري نشود . ) غزالي ، ترجمه ي زاهد ويسي ، جايز است بحث و مناظره نمايي و زبانت جز حق چیز ديگ

پس بر معلم است كه حق پذير حق گو باشد تا به اين شیوه ، ضمن پذيرش و گفتن حق ،  .( ٤٣-٤١، صص 

  .شاگردان خود را نیز به اين عمل ترغیب كرده و اين صفات را در دانش آموزان ، نهادينه سازد

 بردباری و مدارا 

رين ويژگي هاي يک معلم ، حلم و بردباري است . بايد گفت بسیاري از آن چه در باال يكي از مهم ت       

در حديثي از رسول .ذكر شد و آن چه در ادامه مي آيد ، جز در سايه صبر و بردباري حاصل نخواهد شد 

او علم مي مكرم اسالم ) صلي اهلل علیه و آله و سلم ( آمده است به كسي كه به او علم مي آموزيد و يا از 

معلم باشید اما » هم چنین در حديث ديگري از آن حضرت آمده است :  « .٨آموزيد ، نرم و ماليم باشید 

 تعلیم را سخت و نا هموار مسازيد ، چرا كه آموزگاري كه با آمیزه محبت درس مي دهد ، بهتر از فرد درشت 

 ( ٨٣٠-٨٣٨، صص  ٨٨١٣عاملي، « . ) ٠سخت گیر است  و خو

 ( . ٨٣٨، ص  ٨نوا لمن تعلمون و لمن تتعلمون منه ) غزالي ، بي تا ، ج .لی٨

 ( .٠٤٨، ص  ٨٢ه.ق ، ج  ٨٤٢٨لموا و ال تعنفوا فإن المعلم خیر من المعنف . ) شیخ صدوق ، .اع٠
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 عالم سه عالمت» از امام صادق ) علیه السالم ( نقل شده است كه امیر المؤمنین ) علیه السالم  فرموده اند : 

دارد ، علم ، بردباري و سكوت ؛ عالم نما نیز سه عالمت دارد ؛ با انديشمندان برتر از خود با رفتار هاي گناه 

آلود درگیر مي شود ، به پايین تر از خود با قهر و غلبه ظلم مي كند و از ستمگران حمايت و پشتیباني مي 

ت ، شهید ثاني به معلمان توصیه مي كند در ( .از آن جا كه معلمي شغل انبیاس ٨١٨همان ، ص « . ) ٨كند 

انجام وظايف خود به پیامبر اكرم ) صلي اهلل علیه و آله و سلم ( و ساير انبیا ) علیهم السالم ( تأسي جويند و 

ند ، به ياد آورند . ) همان ، ص رنج ها و محنت هايي را كه آن بزرگواران در راه تعلیم بشر متحمل شده ا

ثمرات اين حلم و بردباري ، رفق و مدارا با دانش آموزان است . شهید ثاني در اين زمینه به ( .از جمله  ٨٢٣

مواردي اشاره مي نمايد . او مي گويد اگر معلم مالحظه كرد كه دانش آموز مطلب را فهمیده ، اما به علت 

ود را به خوبي بیان نمايد حجب و حیا يا خجالت يا نارسايي معلومات يا نقص بیان نمي تواند سئوال و ايراد خ

، بايد نخست منظور او را بیان كند ، سپس وجه اشكال و ايرادش را بازگو نموده ، در ادامه پاسخ الزم را با 

توضیح مناسب بیان نمايد . اگر دانش آموزي از مطلب ركیک و زننده اي سئوال كرده او را تحقیر و استمرار 

معلم بايد در برابر رفتار هاي نادرست (  ٠٤٨سخ گويد . ) همان ، ص نكند و پرسش او را به نحو مناسبي پا

شاگردان بردباري كند و آن ها را ناديده بگیرد ، به خصوص اگر اين رفتار ها را پنهاني انجام داده باشند ، اگر 

تنبیه او و بالفاصله به  معلم در برخورد با دانش آموزان خاطي در مرحله ي اول كنترل خود را از دست بدهد

بپردازد ، به مرور اين رفتار معلم براي دانش آموزان عادي شده و به خود جسارت بیش تري براي انجام خطا 

و اشتباه مي دهند . پس معلم بايد آرامش و وقار خود را حفظ كرده و برخوردي منطقي با دانش آموزان 

ها نیز رفتار ماليم تري پیش خواهند گرفت خاطي از خود نشان دهد ، به مرور آن ها نیز به خود آمده و آن 

و هم چنین دانش آموزان ديگر كه شاهد اين برخورد هستند ، به خود اجازه تكرار چنین خطا و اشتباهي را 

 .نخواهند داد و صبر و بردباري را خواهند آموخت

 

 

 . ٨٣، ص  ٨، ج  ٨٨٢٣.كلیني ، ٨
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 آراستگی ظاهر  -

يكي از مصاديق «٨لقد خلقنا االنسان في احسن تقويم » يم مي فرمايند : خداوند متعال در قرآن كر       

آفرينش زيبايي انسان است . و در جاي ديگر پیامبر اكرم ) صلي اهلل علیه و آله و سلم ( فرموده اند : خداوند 

كل مسجد يا بني آدم خذوا زينتكم عند » زيبا است و زيبايي را دوست دارد . لذا در قرآن كريم آمده است 

در اين دو آيه ، فرزندان آدم كه كالبدشان پرداخته ي   «٠اهلل التي اخرج لعباده ...  ة... * قل من حرم زين

خدا و جايگاه روح خداوندي است و در كمال اتقان آفريده شده است ، امر شده اند خود را براي نماز بیارايند 

خود حرام نكنند و اين دو آيه نشان دهنده ي اين است  و زيبايي و زينت را كه از نعمت هاي الهي است ، بر

كه خداوند كريم و جمیل ، انسان را در موقع عبادت به آراستگي دعوت مي كند زيرا زيبايي و آراستگي از 

پس معلم بايد با لباس  و بدني پاكیزه وارد مجلس  (٨٣٨ص، ٨٨١١آداب ظاهري پرستش است . ) رفیعي ، 

ه نمايانگر وقار و هیبت بوده ، قلوب را جلب نمايد . بهتر است رنگ لباسش سفید درس شود ، با لباسي ك

باشد ، البته بايد به لباس فاخر و گران بها اهمیت ندهد . توجه داشته باشیم كه منظوز از اين پیراستن و 

بسیاري از ( دانش آموزان در  ٠٢٤، ص  ٨٨١٣آراستن ، تجلیل و بزرگ داشت علم و دانش است . ) عاملي ، 

موارد معلمان خود را الگو قرار مي دهند : در رفتار ، گفتار ، كردار ، حركات ، پوشش ظاهري و ... پس 

معلمین بايد همواره آراستگي ظاهر خود را تا حد امكان حفظ كنند تا اين امر بر ابهت و هیبت آنان بیفزايد . 

ي در ظاهر و پوشش معلم ممكن است توسط تجربه نشان داده است كه در مدارس كنوني كوچكترين نقص

آن به همه معلمین سوء استفاده  تعمیمدانش آموزان بزرگ نمايي شده و از آن براي مسخره كردن معلم و

 كنند .

 

 

 .٣٨نجم ، آيه سوره .٨

 .٨٤٤.سوره طه،آيه ٠
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 اجتناب از مراء و جدال در بحث  -

ه او ، وانمود ساختن نبايد به منظور آزار رساندن ب كه معلم از دانش آموز مي پرسد ،ايي پرسش ه       

تواني و طعنه زدن به شخصیت علمي او باشد ، بلكه بايد به منظور هدايت او به سمت واقعیت و حقیقت نا

باشد و خداوند جل و عال را در اين مسیر مد نظر قرار دهد . چرا كه اگر با نیت بزرگ نمايي ضعف و نا تواني 

موزان سئوال شود ، اين قضیه منجر به وارد شدن لطمه به شخصیت آن ها شده و ممكن علمي از دانش آ

و  -است انگیزه خود را براي يادگیري از دست بدهند و به طور كلي عالقه دانش آموزان به آن درس خاص 

مي فرمايند  از بین خواهد رفت .رسول بزرگوار اسالم ) صلي اهلل علیه و آله و سلم ( –چه بسا به تمام دروس 

: ) جدال و ستیزه را كنار بگذاريد ، زيرا حكمت آن را نمي يابید و از فتنه آن در امان نمي مانید ، ) هیچكس 

( . هم چنین  از آن حضرت نقل شده ٨از البه الي جدال و ستیزه جويي ، حكمتي به دست نیاورده است 

ه مي شوند كه جدال و ستیزه در میان آن ها راه فقط گروه و جامعه اي بعد از ايمان آوردن ، گمرا:» است 

هیچ يک از بندگان خدا به تكمیل حقیقت ايمان خود توفیق نمي » هم چنین فرموده اند : « . ٠يافته باشد 

.غزالي توصیه مي كند : در هیچ «  ٨يابد ، مگر آن گاه كه با وجود ذي حق بودن ، دست از جدال بر دارد

اظره نكن ؛ زيرا در اين كار زيان هاي زيادي وجود دارد كه از نفعش بیش تر است . مسئله اي تا مي تواني من

اگر بحث يا مسئله اي پیش آمد و تو خواستي در آن مسئله حق آشكار شود و تباه نشود ، جايز است بحث و 

جاري شود يا مناظره نمايي . البته اين حس نیت نیز دو نشانه دارد ؛ يكي آن كه در اين كه حق بر زبان تو 

طرف بحث ، برايت فرقي نداشته باشد دوم آن كه نزد تو بحث و گفتگو در جاي خلوت بايد دوست داشتني 

بايد متوجه بود كه (٤١تر از جاي شلوغ و پر جمعیت داشته باشد . ) غزالي ، ترجمه ي زاهد ويسي ، ص 

و نواقصي لفظي و معنوي سخن او با حقیقت مراء و جدال ، اعتراض به كالم ديگري و بر مال ساختن عیوب 

-٨٣٨، صص  ٨٨١٣هدف غیر الهي ) مثالً براي اظهار فضل و خود نمايي يا نظاير اين ها ( است . ) عاملي ، 

٨٣٢ . ) 

 ( .٨٨١، ص  ٠ه.ق ، ج  ٨٤٢٨ته و ال تؤمن فتنة . ) مجلسي ، ذرو المراء فانه ال تفهم حكم..٨ 

 ( . ٨٣، ص  ٨أتوا الجدل . ) غزالي ، بي تا ، ج  .ما ضل قوم بعد أن هداهم اهلل أال٠

 ( . ٨٢٢، ص  ٨.ال يستكمل عبد حقیقه االيمان حتي يدع المراء و ان كان محقا ) غزالي ، بي تا ، ج ٨
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بنابراين معلم بايد همواره مراقب نیت ها و خطورات قلبي خود باشد تا آن چه در عمل از او سر مي زند        

ه باشد . مراء و جدال ، عالوه بر اين كه موجب پستي روح مي شود و خشم الهي را به دنبال ، نیكو و پسنديد

دارد ، مفاسد و معاصي متعدد ديگري را نیز به همراه مي آورد كه از جمله آن ها مي توان به آزار ديگران ، 

اشاره نمود كه در دين بي سواد قلمداد كردن آن ها ، خود ستايي ، پاكیزه انگاري خويش و نظاير اين ها 

( و در صورت مداومت انجام آن ، باعث دل زدگي  ٨٣٢اسالم به شدت از آن ها نهي شده است ) همان ، ص 

 دانش آموزان نسبت و مدرسه خواهد شد . 

 احترام به افكار و سخنان دانش آموزان و حفظ کرامت آن ها 

شد . اگر از آن ها گفتار سودمند و مفیدي شنید ، معلم بايد در بحث و گفتگو با شاگردانش منصف با       

به اهمیت ، ارزش و سودمند بودن آن اعتراف نمايد ، هر چند كه آن شاگرد ، فردي كم سن و سال باشد ؛ 

چرا كه انصاف و اعتراف به اهمیت افكار صحیح ديگران از بركات علم و دانش است . هم چنین نبايد به هیچ 

 ( . ٨٣٣، ص  هماند . )يک از شاگردان حسد ورز

كرامت ، اساس تربیت از نگاه غزالي است كه احترام به كودک و جنبه هاي گوناگون حقوق او را مطرح        

مي كند و كودک را به جرم كودكي از كودک بودن محروم نمي كند و از او مرد وارگي نمي خواهد . از نظر 

ببیند ، اخالق نیک بیاموزد ، از محبت و احترام بزرگ تر ها  وي كودک بايد بازي كند ، هنر بیاموزد ، تعلیم

 (  ٨٨٨، ص  ٨٨١١ه معلم بهره مند شود . ) رفیعي ، لاز جم

اگر معلمان بتوانند اين نكته را رعايت كنند ، حس اعتماد دانش آموزان را به خود جلب كرده و احترام        

 بیش تري از منظر آنان خواهند يافت . 
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  دادن جلسه درس با نصيحتی اخالقی  پايان

معلم بايد در خاتمه درس خود ، نكات ظريف اخالقي ، حكمت ها ، اندرز ها و مطالبي را كه قلب و        

درون انسان را مي پااليد ، به شاگردان القا نمايد تا آن ها با انعطاف دروني ، خشوع و صفاي باطن از جلسه 

صرف و مذاكره علمي خشک و عاري از مسائل عاطفي و اخالقي ، نیرويي را درس خارج شوند ، چرا كه بحث 

( .  ٠٨٣، ص  ٨٨١٣در دل ها به هم مي رساند كه گاه از قساوت و سخت دلي سر بر مي آورد . ) عاملي ، 

هر معلمي با هر تخصص مي تواند در پايان جلسه درس و حتي گاه گاهي در حین جلسه درس و براي بر هم 

و در خور سن و موقعیت شاگردان  يي و يكنواختي روال جاري كالس ، به بیان مطالب اخالقزدن خشك

بپردازد و نبايد بگويد اين مسئله خاص معلمان ديني است ؛ زيرا تجربه نشان داده است كه گاهي بیان يک 

ر از زماني داشته كه نكته يا نصیحتي اخالقي از زبان معلماني  غیر از معلمان ديني ، تأثیري به مراتب بیش ت

 كرده اند . همان مطلب را معلمان ديني بیان

 جمع بندی

 بطوركلي مي توان ويژگي هاي اخالقي معلمان ازديدگاه)غزالي وشهیدثاني(رابه شرح جدول زيرخالصه كرد:

 ویژگی های اخالقی معلمان ازدیدگاه )امام محمدغزالی وشهیدثانی(                      

 دررابطه باجلسه درس دررابطه باشاگرد باط باخودمعلمدرارت ردیف

آراستگي به خصايل  ٨

 اخالقي

 نیت وانگیزه دعوت به صفات پسنديده

پاي بندي به وظايف  ٠

 وشعائرديني

توجه به توانايي ها وويژگي هاي 

 فردي هردانش آموز

 توكل
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  وبه طور صريح به خصوصیات معلمي پرداخته است. درپايان متذكرمي شوم كه شهیدثاني خیلي بیشتر

 

 

مناعت طبع عالمان  ٨

دررويارويي باصاحبان 

 قدرت وثروت

ت درتوجه ومحبت به رعايت مساوا

 شاگردان

 حق پذیری

 حق گويي تنبه موافقت قول وفعل ٤

انصاف درنقداقوال ديگران واحترام  رابطه علم وعمل ٣

 به ديگرمعلمان

 بردباري ومدارا

حسن خلق)تواضع  ٢

 وبردباري( 

 آراستگي ظاهر مواسات بادانش آموزان

 صالحیت وشايستگي ٣

 براي تعلیم وتربیت

 راء وجدال دربحثاجتناب ازم 

كوشش درعلم آموزي  ١

 به ديگران

احترام به افكاروسخنان دانش  

 آموزان وحفظ كرامت آن ها

عدم تقبیح علومي كه  ٣

 درآن تخصص ندارد

درس بانصیحتي  پايان دادن جلسه 

 اخالقي

عالقه مندي ودل  ٨٢

 بستگي به شغل معلمي
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 فصل سوم

 

ساس دیدگاه شاخص های اخالق معلمی بر ا

 )غزالی و شهید ثانی(
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 مقدمه 

تعلیم ، اساس و بنیادي است كه قوام و پايداري دين و آيین بر روي آن استوار شده است . جامعه        

ابودي كاال و سرمايه هاي علمي پیشگیري كند . بنابراين تعلیم بشري از طريق تعلیم مي تواند از كسادي و ن

و انتقال ارزش هاي اخالقي به ديگران ، از مهم ترين عبادات بلكه مؤكد ترين واجبات كفايي است . خداوند 

: و  ٨لِلناسِ واَل تَكْتُمُونَهُ متعال نیز در اين خصوص فرموده اند : وَ إذْ أَخَذَ اهللُ میثاقَ الَذينَ أَوتُوا الْكِتابَ لِتُبَیَنَنَهُ

] ياد كن [ هنگامي را كه خداوند از كساني كه به آنان كتاب داده شده پیمان گرفت كه حتما بايد آن را ] به 

 وضوح [ براي مردم بیان نمايید و كتمانش مكنید . 

محمد غزالي و شهید ثاني  همان طور كه بیان شد ، تعلیم به ديگران داراي اهمیت فراواني است و امام       

با توجه به آيات ، روايات و احاديث ويژگي هايي را براي اين امر بیان نموده اند .رعايت اين ويژگي ها از سوي 

معلم ، زمینه ساز براي حصول و تحقق نتايجي است كه از جمله آن ها مي توان به صیانت و پاسداري از 

مادي از خود ، رعايت حقوق ديگران ، رفتار گرم و تلقي استاد  دانش و سرمايه هاي علمي ، گسیختن عاليق

 (  ٠٠٨-٠٣٢، صص  ٨٨١٣به عنوان پدر واقعي و روحاني و نظاير اين ها اشاره كرد . ) عاملي ، 

تأثیرمعلم وشخصیت اوبردانش آموزان وجامعه غیرقابل انكاراست.به بیان ديگرسعادت هر جامعه بستگي        

وفق،مقبول وباصالحیت دارد.به همان اندازه كه دانش وتجربیات ومهارت هاي آموزشي به وجودمعلمان م

معلم دريادگیري وافزايش معلومات دانش آموزان مؤثراست.منش اوبررفتاردانش آموزان نیزتأثیرمي 

گذارد،حتي برخي ازمشخصه هاي ظاهري معلم مانندكیفیت ونحوه لباس پوشیدن وآراستگي او،تاحدودي 

 .شخصیت وخلق وخوي اوست وموردتوجه دانش آموزان قرارمي گیردبازتاب 

 

 

 

 . ٨١٣سوره آل عمران ، آيه ٨
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 مدخل

 

 

خارجي وايران  دراين فصل ابتدابه فلسفه ارزشیابي مي پردازيم و سیرتاريخي ارزشیابي عملكرد در كشورهاي

چه مي خواهد،بي رغبتي معلمان وبه  وپس ازآن به فرم ارزشیابي معلمان مي پردازيم كه از معلم مي پردازيم

 بررسي شاخص هاي اخالقي نظام ارزشیابي مصوب پرداخته شده است.

پرداخته ايم وبا توجه به شاخص هاي اخالقي به دست آمده ردووضیح دراين متبراي اثربخشي ارزشیابي به 

 سه نوع پرسشنامه براي ارزيابي اخالقي معلمان تدوين شده است.
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 ارزشيابی هفلسف

 : استواراست بردوديدگاه وپرورش درآموزش نظرفلسفي،ارزشیابي ازنقطه

 ياصفتي چیزي هرگاه معتقدندكه سنجي روان ديدگاه انكلي،طرفدار هیئت وطرح سنجي روان       

 داراي كه چه شدوهرآن قائل كمیتي آن براي توان ميه ك است مترتب برآن عینيم باشد،اندازه وجودداشته

 تاس گیري اندازه قابل باشد، كمیت

 توانندموردارزشیابي هستند،مي گیري اندازه قابل ازآنجاكه ومهارت هوش،استعداد،معلومات بنابراين       

 .  شوند واقع

 بیانوان ت مي كمي صورته آنهارابج نتاي كه مختلف هاي ازآزمون استفاده به نظريه اين طرفداران       

 يافته سازمان روشي براساس نیزچون گیرد مي انجام اساس براين كه قضاوتي.  دارند كرد،اعتقادفراوان

 وي،هرگزنمي وپويايي انسان پیچیدگي به باتوجه كه بايددانست اما. استبهتر استواراست،قاطعا ومشخص

 .  باشد يافته شود،معتبروسازمان كارگرفته به كه كرد،هرچندروشي حكم اوقاطعانه درباره توان

 به فرد ازخصايص كننده وتوصیف جامع تصويري آنندكه درپي كلي وهیئت طرح نظريه دارانطرف       

 .  ورندآ دست

 دراختیارپژوهشگر مهمي فرد،اطالعات هاي درموردويژگي كه هاوامكاناتي روش ازتمامي بااستفاده اينان       

 روش دراين. پردازند مي وارزشیابي توصیف دهد،به مي دست بهي وجامع تصويركلي گذاردوسرانجام يم

 دراين.  است موردتوجه آن ازچندي آدمي،بیش هاي ويژگي وچرايي نسبي،چوني سنجي روان نظريه برخالف

 توصیفي هاي رفتار،داده مانندمشاهدهيي ها شودوبیشترازروش مي فردتوجه ووحدتت كلی روش،به

 .  آيد مي عمل به دهد،استفاده درموردخودمي شخص كه وگزارشهايي

 وغفلت نظريه ازيک واستفاده است همراه ومحاسني بامعايب دوديدگاه ازاين هريک كه امابايددانست       

 ارزشیابيه كردك بايدسعي بنابراين. بیانجامد كننده گمراه هاي وقضاوت اطالعات به است ممكن ازديگري
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.  كرد اوداوري هاوبازده وروش لمتردرموردمع معتبرترودقیق گونه استوارگرددتابتواندبه دونظريه ازاين تركیبي

 ( . ٤٢-٣٢ ،صص ٨٨١٢ وكیامنش، پاشاشريفي) 

 خارجی عملكرددرکشورهای ارزشيابی سيرتاريخی

 درطول ارزشیابي است،بحث داشته انسان گروهي زندگيخ تاري اندازه به قدمتي ارزشیابي شايدمبحث       

 ازنوعي(  ع)  زمیالدمسیحا قبل سال ٠٠٢٢ دهادرحدو چیني.  است بوده هامطرح وسازمان انسان زندگي

)  دادند قرارمي وارزيابي خودراموردبررسي كاركنان هرسال اندكه برخورداربوده كشوري خدمات نظام

 ( .٨٢٣ ،ص ٨٨١٢ میركمالي،

 ٨٨١٨ مهجور،)  زدند هامي ازآن آزمايشاتي انجام به خوددست افراددرامورشهري استخدام هابراي آن       

 ( .  ٨٢٠ ،ص

 بندي جديدطبقه قانون ٨٣٠٨ در مشاغل بندي طبقه قانون ازتصويب چندسال درآمريكابعدازگذشت       

 ارتقاء،انتصاب درآن،اساس رسید،كه تصويبه كشورب درآن ومشاغل مادي حقوق پرداخت واصل مشاغل

را ٨٣لستان درقرندركشورانگ( ٨٢ ،ص ٨٨٢٣ علوي،)  بود شده نهاده ارزشیابي يابرمبن كاركنان وتشويق

آغازتشكیل كمیسیون خدمات كشوري زيرنظرپادشاه آن كشورمي دانند.اين كمیسیون وظیفه بررسي نظام 

مدرسه ٨٣٤٢استخدام،وضع تشكیالت وتدوين اصول لیاقت وشايستگي رابرعهده داشت.دركشورفرانسه درسال

 درفرانسه ( ٨٨٣٣تي بود.)خلود،امور اداري ايجادشد كه هدف آن بهبودكیفیت وكارايي خدمات مشاغل دول

 ازيک آموزان دانش كه است داده نشان مطالعات. رود شمارمي به فرهنگي سنت يک ارزشیابي وآلمان

 نیزخواه ها باشنددرسازمان مي وتحصیلي شخصي واستعدادهاي راهنمايي هاي پرونده داراي قبل صدسال

 دركشورهاي.  است ساالنه ارزشیابي روشن يجنتا داراي كاركنان هاي پرونده خصوصي هاي ياشركت ولتيد

.  گیرد قرارمي مورداستفاده استخدامي ازعملیات جزءمهمي عنوان به ارزشیابيه مسأل ستاه هلندوسوئد،سال

دقت رابطه میان مديران وكاركنان،تنها ازطريق ارزشیابي مفهوم پیدا مي كند.دراين كشورهاارزشیابي باچنان 

 (٨٨١٣د،كه نتايج آن درهمه مواردقابل استفاده است.)خوش خلق،وعالقه مندي انجام مي شو
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 درايران عملكردمعلمان ارزشيابی سيرتاريخی

 شده بیني پیش ازمدارس بازرسي وظیفه آن وجودآمد؛براي به تفتیش دايره دروزارت كه ٨٠١٨ درسال       

 وغیررسمي رسمي كاتبمو ارسمد دركلیه مفتشین: »  است آمده٨٠٣٢ درسال معارف اساسي درقانون.  بود

 بازرسان دهدكه مي نشان مسأله اين« .  نمايد مخالفت موقعي توانددرهیچ نمي مديري وروددارندوهیچ حق

 داشتري گی واشكال رسمي درابتدابازديدهاجنبه.  اند نظرداشته راتحت كارمعلم كه دربازديدازمدارس

 ( .  ٨٨٣٣ عشر، اثني . ) داشت نیزدرپياتي هاوتنبیه مواردمجازات ودربرخي

 هاي دستگاه كلیه آن ٠٨١ درماده كشوري استخدام نظام به مربوط مصوب درقانون ٨٨٤٣ درسال       

 فوق قانون ٠٣ و ٠٨ مواد.  شدند معین خوددرفواصل كاركنان هاي شايستگي وثبت بررسي به ملزم دولتي

 ( .١٣ ،ص ٨٨٢٤ سوهانگیر،)  است كرده بیانرا  ارزشیابي نیزمسأله

 امادرسال.  است شده هامطرح وسازمان راداراتدجديد صورت به ارزشیابي بحث ٨٨٤٣ هرچندازسال       

 اين دولتي سازمان بزرگترين عنوان نیزبه وپرورش آموزش . وجودآمد به درآن اي گسترده تحوالت ٨٨٣٠

  شت.خودرابه اجرا گذا درموردكاركنانراامتیازي(٨٢)فرم هاي  روندجديدارزشیابي

 نظرسنجي ازچندنوبت وپس نظیمت اساتیددانشگاه توسط پروژه يک صورت جديدارزشیابي،به طرح       

 اعالم مثبت آن اجراونتیجه( وهرمزگان شرقي،سمنان آذربايجان)  كشور استان٨ در آزمايشي وانجام

 اداري ركنانوكا ١٠-١٨ تحصیلي ازسال ها وسازمان ستادي حوزهن كارشناسا ذكراست به گرديد،الزم

 مورد صدامتیازي يک هاي فرم برمبناي ١٤-١٣ تحصیلي ازسال وكادرآموزشي ١٨-١٤ تحصیلي درسال

 ( . ٨٨١٤ وپرورش، آموزش وزارت)  قرارگرفتند ارزشیابي

 خواهيم؟ می چه ازمعلم

 ازمعلمان وپرورش آموزش.  است زمعلمانا وپرورش آموزش بیانگرتوقعات نوعي موجود،به ارزشیابي فرم       

 عمومیت وجه هیچ به كه است كیدشدهات نكاتي همیشگي،روي روال عملكرد،به خواهد؟درمعیارهاي مي چه
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 هاي آوري ازفن كنند؟استفاده مي تفادهسا درس ماازطرح چنددرصدازمعلمان . ندارد معلمان بین وجذابیتي

 چهاي؟  پايه آموزشهاي ،باكدامآموزان دانش درحدتوان تحقیقاتي هاي موضوع چه؟ارائه يعني جديدآموزشي

 كارهايي چراازمعلمكند؟   مي هانظارت سؤال وطراحيا ه ارزشیابي درانجام سنجش اصول بررعايت كسي

 كم داليل كه پرسیم چراازخودنمي مانیستند؟ آموزشي شرايط كلي بااستانداردهاي متناسب كه داريم راتوقع

 ارزشیابي اهدافازها تفاوت اگرشناسايي حتيچیست؟ آموزشي وابزارهاي فنون به معلمان توجهي

 معلمي سنجش،ضرورت بااصول اگرآشنايي.  نیست قبول زيادقابل هاي مانندمعلمي،تفاوت باشد،دركاري

 براصول ومعلمان موردراپذيرفت،اماچنددرصدازمديران دراين ضعف توان است،نمي آموزشگاهي ومديريت

 دارند؟ تسلط سنجش

 انتقا.  گرااست وياآرمان فانتزي نوعي شايدبه كه شده خواسته ازمعلمي هم،چیزهاي توسعه درمعیارهاي       

 فعال اي،شركت رايانه افزارهاي ازنرم آموزشي،استفاده هاي مجموعه همكاران،تهیه وتجارب دانش ل

 قرارگرفته درمعیارتوسعه هستندكه ازانتظارهايي اي مجموعه...  و آموزشي،خودآموزش هايه گرو درجلسات

 شغلي موردارزيابي والدين توسط ديگروهم همكاران توسط هم معلمان جديد،قراراست ارزشیابي درفرم.  اند

 براي معلمان پیشنهادهايراي ب هم،امتیازي ارزشیابي فرم ازاين درقسمتي.  قراربگیرند واخالقي

 . استه شده درنظرگرفت ملي درسطح وحتي آموزشگاه،اداره،دستگاه

 كه دارد،معلمي معیشت غم كه است،معلمي خوددرمانده شغلي مسائل ترين درساده كه معلمي)         

 هايش تكرارگفته گفته،ديگرناي ازبس كه كند،معلمي پیدانمي حرفهايش شنیدن براي شنوايي گوش

 تشويق براي ارزشیابي،امتیازهايي ديگرفرم هاي درقسمت(  پیشنهادبدهد؟ وحوصله انگیزه راندارد،باكدام

 الگوهاي وجشنواره ازمراكزعلمي جايزه ودريافت مقام دولتي،كسب هاي نشان مانندكسب اردويژههاومو

 . است شده نظرگرفتهر د برترتدريس
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 معلمان رغبتی وبی ارزشيابی،کاغذبازی

 معلمان،درهرموردوازجمله براي اطالعاتي بانک درتشكیل وپرورش آموزش ضعف دلیلبه        

 ممتاز،براي هاي گروه كسب براي.  شود وارائه گردآوري سندومدرک مقدارزياديدرفرايندارزشیابي،بايد

 هرسوژه براي وخالصه شغلي ارتقاي طرح خارج،براي به اعزام درآزمون شركت نمونه،براي معلم انتخاب

 عبارتيبه و معلمي هاي ازضرورت يكي بنابراين كنند، اصلي هاي فرم كاغذضمیمه ناچارندكلي اي،معلمان

 مندي وبهره ارزشیابي فرم تكمیل برايلم اگرهرمع.  ومستمراست قوي ازبايگاني مندي ندي،بهرهكارم

 میلیون حدوديک كنیدبراي نمايد،حساب كاغذضمیمه برگ ٨٢ طورمتوسط متعلقه،بهي ازامتیازها

 حتمالاه شوند،ب اضافه واگرسايرمواردهم است ارزشیابي براي فقط كجامیزند؟تازه،اين كاغذسربه معلم،حجم

 اين با وپرورش چراآموزش حال.  خواهدكرد راكسب اول رتبه سازي وسندومدرک زياد،كشورمادركاغذبازي

 نمي اقدام جامع اطالعاتي بانک يک تشكیله معلمان،ب سوابق به مواجه وضرورت مدارک نیازبه همه

 ازعدم معلمان آگاهي امروهمچنین همین.  بايدپاسخگوباشند ربط ذي مسئوالن كه است كند،سئوالي

 كه كشوري خدمات مديريت قانون ازاجراي پس البته)  شان درروندشغلي سالیانه ارزشیابيم  فر تأثیرنتیجه

 برجستگي حق ودرنظرگرفتن حقوق تشويقي،افزايش نظیراعطاگروه تشويقي هاي محرک حذف منجربه

 بادارابودن حتي–معلمان بسیاري دهگردي ،باعث(  معلمان توسط ارزشیابي باالدرفرم نمرات براثركسب سالیانه

 وفرم نكرده موجودخوداستفاده ازمدارک–ارزشیابي فرم مختلف امتیازازبندهاي كسب بسیاردرجهت مدارک

 اين البته.  نمايند واحدآموزشي تحويل كامل رغبتي وبابي اي ضمیمه هیچگونه رابدون ارزشیابي

 ٨٢٢ امتیازازحداكثر ٣٢ كسبه ك است انمعلم ارزشیابي درنظام بزرگي ضعف ازنقطه امرخودناشي

(  بانظرمدير البته)  معلمان همه براي مدركي هیچ نیازبهن وبدو راحتي به ارزشیابي درفرم كسب امتیازقابل

 ارزشیابي نظام اجراي درراستاي وپرورش آموزش زارتي وازسو ابالغي دستورالعمل كه میسراست؛درحالي

 ٣٢ كسب عدم درصورت كه است امتیازنموده٣٢ حداقل كسب به لزمراصراحتاًم ومعلمان،ايشان كاركنان

 .  يابازخريدخواهندشد بازنشسته متوالي،معلمان السامتیازدرچند
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 تبديل منفعل نظام يک معلمان،عمالًبه ارزشیابي نظام كه است فوق،مشخص توضیحات به باتوجه       

 حداقل همان امتیازباالتر،به دركسب رقابت براي اي انگیزه هیچگونه ازمعلمان،بدون وبسیاري گرديده

 . نمايند مي ،بسنده(  ٣٢ امتیاز يعني)  است كسب بانظرمديرقابل امتیاز،كه

 باچندمعیاراخالقي فقط تأثیرشان عمق به باتوجه اخالقي هاي شدشاخص بیان اول درفصل همانطوركه       

 اين خوردكه مي چشم به لمانعملكردمع درارزشیابي رجوع ارباب رضايتن عنوا محدودوتحت

 صفات اخالقي است،منظورمعیارهاي معلمان اخالقي هاي شاخص معیارهاي هاي وكاستي يمخودبیانگرك

 آن وقبح حسن كه...  و نفس،صداقت جويي،اعتمادبه مانندادب،احترام،صرفه انساني خوب وخصوصیات

 تأثیراخالقیات عمق به اشدباتوجهب مي عاقل هرانسان موردپذيرش ومذهبي اعتقادي نظرازاصول هاصرف

 .  است نشده خاصي هاتوجه شاخص اين آموزان،به بردانش معلم

 : مصوب ارزشيابی نظام اخالقی های شاخص امتيازدهی معيارهای

 ( : نظرسنجي براساس)  ازكارمند مندي رضايت

 صدر سعه برخوردوداشتن حسن-

 رجوع ربابت امشكال دررفع تالش -

 اسالميق الشعائرواخ رعايت -

 اداري انضباط رعايت -

 درجلسات موقع حضوربه -

 محوله تكالیف موقع به انجام -

 ( : نظرسنجي براساس)  همكاران رضايت
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 همكاران مشكالت به رسیدگي-

 صدر برخوردوسعه داشتن -

 گروهي مسائل درپیگیري تالش -

 نظم دربرقراري تالش -

 نظرهمكاران به توجه -

موزان مي آين مورد كه معلمان بیشتر وقت را در كالس درس مي گذرانند و در كنار دانش با توجه به ا       

 طور كه مشاهده مي شود نظر دانش آموزان در ارزيابي اخالقي معلمان هیچ نقشي ندارد. گذرانند همان

 معیاري حتي.  شود گرفته هاناديده آن نبايدنظراتبه دلیل تعامل هر روز معلم با دانش آموزان        

 اخالقي هاي شودوشاخص نمي ديده اخالقي هاي درشاخص هم شاگردان درقبال معلم باوظايف درارتباط

 خود،زمینه خودي به نتوانسته معلمان كنوني ارزشیابي شوندنظام مي امتیازدهي مبهمو باچندمعیاركلي

 امتیازدهي ي شیوه چراكهسازد، فراهم رفتارشان بیشترواصالح تالش براي معلمان رادربین وانگیزه رغبت

 دست به برابردرآن تقريباً متیازيا اي ودغدغه تالش گونه هیچ بدون اكثرمعلمان كه است نحوي به درآن

 .  خواهندآورد

 زيراپیامبراكرم.  برخوردارباشد اي ويژه بايدازجايگاه است،معلم حاكم اسالمي مذهبي نظام دركشورماكه       

 برمقام دانستندوهمواره مي معلمي عنوان روز،تحت خودراازنخستین بعثت هدف(  وسلم وآله علیه اهلل صلي) 

 به گذاري ارج ولزوم معلم شامخ نیزبرمقام(  السالم علیهم)  سايرمعصومین.  تآكیدداشتند معلم ومنزلت

 يک ددرپاياننیزبتوانن معلمان باشدكه اي گونه بايدبه گذاري وارج ومنزلت مقام اين.  اند داشته اوتأكیدفراوان

(  قبل تحصیلي درسال)  باخود درمقايسه كارشان گذاري ودرجه ارزيابي به ساله يک تحصیلي دوره

 .  بپردازد وسايرهمكاران
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 اي ويژه ازاهمیت معلمان براي آن نتايج واجراشودكه انجام اي گونه بايدبه ارزشیابي همچنین       

 واداره درفرايندتدريس ياخاص ويژه فعالیتي به یابي،منوطامتیازدرارزش كسب كه معني برخوردارباشد،بدين

 ومحرومیت پاداشگرفتن درنظر.  محدودنگردد است يكسان همگان براي كه عواملي وبه بوده كالس

 اين بین سالم رقابت اجراگرددتازمینه بايددرموردمعلمان ارزشیابي نتايج به باتوجه كه است يلنیزازعوام

 .  باشد مفراه بیشترازپیش قشرهرچه

 ارزشيابی اثر بخش معلم 

مالک هاي شايستگي آموزش معلم ، انواع مختلفي دارند و بسته به اين كه هدف آموزشي معلم را چه        

چیزي بدانیم ، مالک هاي شايستگي آموزش او نیز بايد متناسب با آن هدف انتخاب شود و چون مالک هاي 

هاي ارزشیابي از كار معلمان نیز به همان نسبت متعدد است و شايستگي آموزشي معلمان متعددند ، روش 

اگر بخواهیم ارزشیابي دقیق و قابل اعتمادي از معلمان به عمل آوريم ، الزم است روش هاي مختلف 

ارزشیابي معلم را مورد استفاده قرار دهیم تا تصوير كامل تري از نحوه عملكرد معلمان به دست آوريم و به 

 ( . ٣٨، ص  ٨٨٣٤ري در مورد آنان برسیم . ) نوذري ، قضاوت معقول ت

همان گونه كه در صفحات قبل بیان شد و در جدول چگونگي توزيع امتیازات ارزشیابي معلمان هم        

مشاهده مي شود ، نظام ارزشیابي معلمان به خودي خود ، انگیزه اي را براي رقابت و رشد و ارتقاي معلمان 

به راحتي براي همه  ٨٢٢از  ١٢را كه با توجه به دامنه و سقف امتیازات ، كسب امتیاز فراهم نمي كند ؛ چ

معلمان میسر است ، در صورتي كه در دستورالعمل اجرايي نظام ارزشیابي معلمان كه توسط وزارت آموزش و 

كسب  ٣٢ز پرورش ابالغ گرديده ، بیان شده معلماني كه در چند سال متوالي يا متناوب امتیازي كمتر ا

نمايند ، در صورت نداشتن شرايط بازنشستگي ، بازخريد خواهند شد كه اين امر ، عمالً براي هیچ يک از 

 معلمان اتفاق نخواهد افتاد . 

نظام ارزشیابي اثر بخشي عملكرد معلمان ، بايد بازخورد هاي مفیدي را درباره نحوه ي رفتار و منش و        

مان بدهد و در زمینه نحوه تغییر رفتار در كالس درس ، توصیه هايي را به نیاز هاي كالس درس به معل
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مديران و ساير معلمان ارائه كند . براي دست يابي به ارزشیابي اثر بخش بايد توجه ويژه به شاخص هاي 

اي اخالقي داشته باشیم و اخالقیات را در رأس ديگر امور قرار دهیم . با توجه به ويژگي هاي بیان شده بر

 اخالق معلمي از ديدگاه امام محمد غزالي و شهید ثاني ، 

 مي توان ازاين ويژگي ها به عنوان شاخص هاي اخالق معلمي استفاده كرد.اين شاخص ها عبارتنداز:

 ویژگی های اخالقی معلمان از دیدگاه ) امام محمد غزالی و شهید ثانی (

 طه با جلسه درسدر راب در رابطه با شاگرد در رابطه با خود معلم

 آراستگي به

 خصايل

 اخالقي

 دعوت به صفات

 پسنديده

 نیت و انگیزه

توجه به توانايي ها و ويژگي هاي  پاي بندي به وظايف و شعائر ديني

 فردي هر دانش آموز

 توكل

مناعت طبع عالمان در رويارويي 

 باصاحبان قدرت وثروت

رعايت مساوات در توجه و محبت به 

 شاگردان

 يحق پذير

 حق گويي تنبه موافقت قول و فعل

انصاف درنقداقوال ديگران واحترام به  رابطه علم و عمل

 ديگرمعلمان

 بردباري و مدارا

 آراستگي ظاهر مواسات با دانش آموزان حسن خلق ) تواضع و بردباري (

صالحیت و شايستگي براي تعلیم و 

 تربیت

 اجتناب از مراء و جدال در بحث 

احترام به افكار و سخنان دانش   آوزي به ديگرانكوشش در علم 

 آموزان و حفظ كرامت آن ها
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عدم تقبیح علومي كه در آن تخصص 

 ندارد

پايان دادن جلسه درس  

 بانصیحتي اخالقي

عالقه مندي ودل بستگي به شغل 

 معلمي

   

 

 

 ي معلمان تدوين نمود.توان پرسشنامه هايي براي ارزيابي اخالق باتوجه به شاخص هاي اخالقي فوق  مي

  ی مدرسهاوليامراجعه به  -

اخالق حرفه اي معلمان توانند يمديران مراكز آموزشي با استفاده ازنظرخواهي ازاولیاء دانش آموزان م       

 آموزشگاه راموردارزيابي قراردهند.

هاي اخالقي معلم ، از نمونه اي از پرسش هايي كه مدير مدرسه مي تواند در رابطه با رعايت ويژگي        

 اولیاء دانش آموزان داشته باشد ، به صورت جدول زير ارائه مي گردد . 

 ارتباط با ويژگي هدف رديف

 حسن خلق و تواضع آيا در برخورد با اولیاء و همكاران ، داراي حسن خلق و تواضع است ؟ ٨

الحیت و شايستگي براي تعلیم ص آياويژگي هاي معلمي مانند)عطوفت،راستگويي و...(رادارا است؟ ٠

 و تربیت
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 موافقت قول و فعل آيا گفتار و كردار او يكسان است ؟ ٨

 انصاف در نقد اقوال ديگران  آيا در نقد اقوال ديگران ، انصاف را رعايت مي نمايد ؟ ٤

 تنبه آيا از تشويق و تنبیه ، به درستي و به موقع استفاده مي كند ؟ ٣

 حق پذيري و حق گويي گو است ؟ آيا حق پذير و حق ٢

 آراستگي ظاهر آيا آراستگي ظاهر را رعايت مي كند ؟ ٣

 احترام به افكار و سخنان ديگران آيا به نظرات و سخنان اولیاء احترام مي گذارد ؟ ١

احترام به افكار و كرامت ذاتي  آيا كرامت ذاتي افراد را حفظ مي كند ؟ ٣

 افراد

براي بهبودوضعیت اخالقي دانش آموزان استفاده مي  آياازنظرات والدين ٨٢

 كند؟

 احترام به افكارافراد

صالحیت وشايستگي براي تعلیم  آياسالمت جسمي وروحي براي امرتعلیم وتربیت را دارد؟ ٨٨
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 وتربیت

آيااشتیاق وعالقه مندي به شغل معلمي دررفتار وتدريس  ٨٠

 اومشهوداست؟

 عالقه مندي به شغل معلمي

 آراستگي ظاهر يا آراستگي ظاهر را رعايت مي كند؟آ ٨٨

 

  نظر دانش آموزان -

در روش استفاده از نظر دانش آموزان ، مديران مراكز آموزشي به طور رسمي يا غیر رسمي نظر دانش        

آموزان را درباره ويژگي هاي مختلف شخصي و اخالق حرفه اي معلمان مدرسه خود ، جويا مي شوند و بر 

 اس نظر آنان ، به قضاوت درباره میزان شايستگي معلمان مي پردازند . اس

بهترين و متداول ترين راه نظر خواهي از شاگردان براي ارزشیابي معلمان ، تهیه و اجراي پرسش نامه        

امام  گاهدهاي نظر خواهي است . نمونه اي از اين پرسش نامه كه با توجه به ويژگي هاي اخالق معلمان از دي

 محمد غزالي و شهید ثاني براي تكمیل توسط دانش آموزان تنظیم گرديده ، به شرح زير مي باشد :
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 ارتباط با ويژگي هدف رديف

 حسن خلق و تواضع آيا در كالس داراي حسن خلق و تواضع است ؟ ٨

 موافقت قول و فعل آيا آن چه را مي گويد ، خود رعايت مي نمايد ؟ ٠

عدم تقبیح علومي كه در آن  را كه در آن ها تخصص ندارد ، تقبیح مي كند ؟ آيا دروسي ٨

 ها تخصص ندارد

رعايت مساوات در توجه و  آيا به همه دانش آموزان به طور يكسان محبت وتوجه مي كند ؟ ٤

 محبت به شاگردان

 آراستگي ظاهر آيا آراستگي ظاهر را رعايت مي كند ؟ ٣

 تنبه به موقع و به درستي استفاده مي كند ؟آيا از تشويق و تنبیه  ٢

 صبر و بردباري آيا در جريان كالس داري ، داراي صبر و تحمل است ؟ ٣

 اجتناب از جدال در بحث آيا از بحث و جدال با دانش آموزان اجتناب مي نمايد ؟ ١

آيا دانش آموزان را به صفات پسنديده مانند)صداقت،امانتداري  ٣

 كند ؟و...( دعوت مي 

 دعوت به صفات پسنديده
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آيادرصورت مشاهده ي خطا واشتباه دانش آموزان  ٨٢

 برخوردمناسبي انجام مي دهد؟

 صبروبردباري وتنبه

٨٨  
 آيانكات اخالقي دروس رابیان مي كند؟

صالحیت وشايستگي براي 

 تعلیم تربیت

ستگي براي صالحیت وشاي آيامعلم نسبت به دانش آموز رازدار وامانت دار است؟ ٨٠

 تعلیم وتربیت

آيا حرمت همه ي شاگردان را در همه شرايط حتي خطاكاران  ٨٨

 آن ها را حفظ مي كند؟

 حفظ كرامت

 دعوت به صفات پسنديده آياارزش هاي پايدار اخالقي را آموزش مي دهد؟ ٨٤

كوشش درعلم آموزي به  آياشرايط شكوفايي فطري دانش آموزان رافراهم مي كند؟ ٨٣

 انديگر

حسن خلق و آراستگي به  آيا دانش آموزان را با القاب  يا صفات پسنديده صدا مي زند؟ ٨٢

 خصايل اخالقي
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آيا در هنگام تدريس به تفاوت ها و قابلیت هاي دانش آموزان  ٨٣

 اهمیت مي دهد؟

توجه به ويژگي ها و تفاوت 

 هاي فردي دانش آموزان

پايان دادن جلسه درس با  ام مي كند؟آيا جلسه درس را با نصايح اخالقي تم ٨١

 نصايح اخالقي

 

 خود سنجی يا ارزشيابی از خود و

استفاده از ؛هنگامي كه هدف ارزشیابي ، كشف نواقص و اشكاالت اخالقي و كالس داري معلم است        

خود مهم  نتايج خود سنجي هاي معلمي اجتناب نا پذير است . در اين روش ، خود معلم مسئول ارزشیابي از

 ترين عامل در رفع مشكالت رفتاري خويش است . 

در اين بخش ، با تكیه بر آراي ) امام محمد غزالي و شهید ثاني ( در باب ويژگي هاي اخالق معلمي        

جدولي تنظیم گرديده كه طبق آن معلمان مي توانند به سنجش خود در امر تدريس پرداخته و میزان 

 خود را در كالس تا حدودي متوجه شوند . موفقیت يا عدم موفقیت

 ارتباط با ويژگي هدف رديف

آيا خصوصیات خوب بشري و تهذيب نفس و اخالق را در میان  ٨

 دانش آموزان اشاعه مي دهم ؟

 دعوت به صفات پسنديده

آيا خويشتن داري و از خود گذشتگي و انسان دوستي را ترويج  ٠

 مي كنم ؟

 دعوت به صفات پسنديده

صالحیت و شايستگي براي تعلیم  آيا همیشه در كارم احساس مسئولیت مي كنم ؟ ٨
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،نیت وعالقه مندي به و تربیت

 شغل معلمي

روابط انساني خوبي وكاركنان ديگرآيا با والدين دانش آموزان  ٤

 دارم ؟

 حسن خلق

 موافقت قول و فعل آيا آنچه را كه مي گويم عمل مي كنم ؟ ٣

و تشخیص نقاط ضعف خويش و رفع آن ها از آيا براي شناخت  ٢

 نتايج ارزشیابي استفاده مي كنم ؟

 حق پذيري

عالقمندي و دل بستگي به شغل  آيا  سعي مي كنم يک معلم موفق باشم ؟ ٣

 معلمي

 دعوت به صفات پسنديده آيا دانش آموزان را با حیات طیبه آشنا مي سازم ؟ ١

احترام به افراد و حفظ كرامت  توجه مي كنم ؟ آيا به سخنان و افكار دانش آموزان ٣

 ذاتي آن ها

حسن خلق ، مساوات با دانش  آيا با دانش آموزان مهربان هستم ؟ ٨٢

 آموزان

 دعوت به صفات پسنديده آيا در ايجاد و عادات خوب به دانش آموزان كمک مي كنم ؟ ٨٨

 كار اشتباهات خويش درصدد بهبود رفتار خودنآيا به جاي  ٨٠

 هستم ؟

 حق پذيري

و احترام به معلمان  حسن خلق روابط انساني خوبي دارم ؟ معلمانديگر  آيا با ٨٨

 ديگر

وبراي همه آيا به همه دانش آموزان به يک اندازه توجه دارم  ٨٤

 ؟فرصت يكسان قايل مي شوم

 رعايت مساوات درمحبت وتوجه

عالقه مندي و دل بستگي به شغل  باشم ؟ آيا در مجموع سعي مي كنم يک معلم شايسته و موفق ٨٣

 معلمي

 حسن خلق آيا دانش آموزان را با القاب محبوب مي خوانم ؟ ٨٢

آيا انتقادات دانش آموزان راباصبروحوصله گوش مي كنم وازآن  ٨٣

 هابراي بهبودكاراستفاده مي كنم؟

احترام به افكاروسخنان دانش 

 آموزان

 حسن خلق ؟آيامحیطي شادبه وجود مي آورم ٨١
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احترام به افكار وسخنان دانش  آياتاحدامكان جلساتي با دانش آموزان دارم؟ ٨٣

وعالقه مندي و دل بستگي  آموزان

 به شغل معلمي

آموزان راتشويق مي كنم به يكديگراحترام آيادانش  ٠٢

 بگذارندودردرس ها همديگر را ياري كنند؟

 دعوت به صفات پسنديده

رد دانش آموزان با معیارهاي بزرگساالن آيا از قضاوت درمو ٠٨

 اجتناب مي كنم؟

توجه به ويژگي ها وتفاوت هاي 

فردي دانش آموزان وانصاف در 

 نقد اقوال ديگران

٠٠  

 آيابه عكس العمل دانش آموزان توجه مي كنم؟

احترام به افكاروسخنان دانش 

 آموزان

توجه به توانايي ها ويژگي هاي  آيا از نیازهاومشكالت فردي دانش آموزان مطلع هستم؟ ٠٨

 فردي دانش آموزان

آيابه علل ترک تحصیل،غیبت،كم رويي،اجتماعي نبودن دانش  ٠٤

 آموزان اهمیت مي دهم؟

صالحیت براي تعلیم وتربیت 

وعالقه مندي ودل بستگي به 

 معلمي

گي هاي توجه به توانايي ها و ويژ آيا از عاليق وانگیزه هاي دانش آموزان آگاه هستم؟ ٠٣

 دانش آموزان

 حق پذيري آيا به جاي انكاراشتباهات خويش،درصددبهبود هستم؟ ٠٢

آيا جلسات كالسي راطوري شروع مي كنم كه شتاب زده به  ٠٣

 نظر نرسم؟

 صالحیت براي تعلیم وتربیت

آيابراي شناخت وتشخیص نقاط ضعف خويش ورفع آن ها  ٠١

 ازنتايج ارزشیابي استفاده مي كنم؟

 يريحق پذ

عالقه مندي و دل بستگي به شغل  آيا در مجموع سعي مي كنم يک معلم موفق باشم؟ ٠٣

 معلمي
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آياسعي مي كنم در هنگام بروزخطاي دانش آموزان به جاي  ٨٢

 بحث ومشاجره ،به بهترين نحوجلوي خطارابگیرم؟

اجتناب ازبحث ومراء بادانش 

آموزان وصالحیت وشايستگي 

 براي تعلیم وتربیت

 نیت هايم قرار مي دهم؟رآيا يادخداوند راسرلوحه كا ٨٨

آيا ازدانش آموزان هديه اي قبول مي كنم كه قضاوت ورفتارم  ٨٠

 راتحت تأثیرقرار دهد؟

مناعت طبع عالمان در رويارويي 

 باصاحبان ثروت وقدرت

دانش حسن خلق ومساوات با  آياسعي مي كنم با دانش آموزان باعدالت ومساوات برخوردكنم؟ ٨٨

 آموزان

آيا با توجه به نقش اسوه اي معلم،وظايف شرعي وديني خويش  ٨٤

 رابه درستي انجام مي دهم؟

 پاي بندي به وظايف وشعائرديني

 آراستگي ظاهر آراستگي ظاهرخويش اهمیت مي دهم؟به  آيا ٨٣

آياسعي مي كنم بارفتارم سبب تحقیروسرافكندگي دانش  ٨٢

 آموزان نشوم؟

 صايل اخالقيآراستگي به خ

احترام به افكاروسخنان دانش  آيادانش آموزان داوطلبانه نزدمن مي آيند؟ ٨٣

 آموزان

 آيا به دانش آموزان مهارت ،برخورد بامشكالت راآموزش ٨١

 مي هم؟

 دعوت به صفات پسنديده

آيا براي برطرف شدن مشكالت درسي واخالقي دانش آموزان  ٨٣

 دين دارم؟ويافتن علل آن ها جلساتي باوال

عالقه مندي ودل بستگي به شغل 

 معلمي

 حسن خلق آياتجربیات خود را در اختیار ديگران مي گذارم؟ ٤٢
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 بندی جمع

 را وانگیزه رغبت زمینه خود، خودي به نتوانستهمعلمان ي كنون ارزشیابي نظام شد، بیان طوركه همان       

 هاي است،شاخص حاكم اسالمي مذهبي نظام اكهسازد؛دركشورم بیشترفراهم تالش براي معلمان دربین

 برخوردارباشد، اي ويژه ازجايگاهد باي باشندومعلم داشته اي ويژه بايدفرم ارزشیابي درنظام اخالقي

 مي«  معلمي»  عنوان روز،تحت خودراازنخستین بعثت هدف(  وسلم وآله علیه اهلل صلي)  زيراپیامبراكرم

 .  تأكیدداشتند آنان اخالقي وظايفو لممع ومنزلت برمقام دانستندوهمواره

 هرجامعه ديگرسعادت بیان به.  انكاراست غیرقابل وجامعه آموزان اوبردانش وشخصیت تأثیرمعلم       

 ارزشیابي براي جامع نظامي است شايسته پس . دارد تیوباصالح موفق،مقبول وجودمعلمان به بستگي

 فراوان،به وبادقت وفانتزي يا كلیشه دورازمسائل وبه وكاستي كمي هیچ بدوند بتوان برقرارباشدكه معلمان

 رابراي بیشترمعلمان هرچه رقابت خود،زمینه آمده دست به وبانتايج پرداخته معلمان بندي درجه

 داشته توجه شغل اين جوانب تمام نظام،بايدبه اين البته.  سازد فراهم واخالقي علمي ودائمي ارتقاءپیوسته

 آموزشي همكاران آموزان، دانش نظیرخودمعلم،، درتعاملند بامعلم كه عواملي تمام به نشد قائل وبااهمیت

 رامشخص حاصله نتايج ازآنان، نظرخواهي وضمن دركالس معلم وروندتدريس آموزان دانش واولیاي واجرايي

 .  نمايند

به مواردي كه به آن درپايان ذكراين نكته ضروري است كه معیارهاي ارزشیابي اخالق معلمي،تنها        

اشاره شد،محدودنمي شود وبسیاري ويژگي هاي ديگرنیزممكن است وجود داشته باشد،اماهدف ما در اين 

محمدغزالي  فصل ارائه شاخص هاي اخالقي براساس ويژگي هاي اخالق معلمي كه موردتأكید)امام

 د.نموده انوشهیدثاني(بوده وبه صورت مستقیم وغیرمستقیم به آن ها اشاره 
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 فصل چهارم 

 اخالقی های شاخص نسبت

 نظری بامبانی آمده دست به

 ینبنیاد تحول
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 مقدمه

مربیان مجموعه اي ازافراد نسبتاً رشديافته ،دلسوز وخیرخواهي كه به لحاظ شايستگي هاي فردي        

ديگران  وجمعي وتحقق مراتب قابل توجهي ازحیات طیبه در وجودخويش،مسئولیت سنگین كمک به هدايت

در راستاي شكل گیري وپیشرفت مداوم جامعه صالح  وزمینه سازي براي رشدوتحول وجودي افرادديگررا

 (٨٨٣برعهده گرفته اند.)مباني نظري تحول بنیادين،ص

براي اين كه معلماني باصالحیت داشته باشیم به شاخص هاي اخالقي نیاز داريم كه معلمان        

 كارآمدداشته باشیم. 

براي نشان دادن میزان كارآيي و اهمیت شاخص هاي تدوين شده الزم است اين شاخص هارابامباني        

تحول بنیادين مطابقت داده شود زيرا مباني نظري بايدمبناي تمام سیاست گذاري ها،برنامه نظري 

 هاوتولیداسناد تحولي درنظام تعلیم وتربیت رسمي وعمومي جمهوري اسالمي قرارگیرد.
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 بنيادين تحول نظری بامبانی آمده دست به اخالقی های شاخص نسبت

های پای بندی به وظايف وشعائر دينی و پايان دادن جلسه درس با نصايح  صشاخ

 اخالقی

. انطباق با معیار اسالمي كه يكي از اصول حاكم بر تربیت رسمي و عمومي است، تطابق ٤-٨-٨با اصل        

 د.ندار

ارهاي فردي و ساز و ك و بر همه ي شئون "آيین حیات طیبه  "در اين اصل آمده است:  دين به مثابه ي 

كارهاي اجتماعي است كه زمینه و اجتماعي انسان تأثیر مي گذارد. فرآيند تربیت رسمي وعمومي يكي از ساز

اسب ، هماهنگ و ساز تحقق حیات طیبه است. بنابراين ضرورت دارد با مباني و ارزش هاي اساسي دين متن

 منطبق باشد.

اند از : سازگاري سیاست ها و برنامه ها وروش هاي  رسمي و عمومي عبارت مصاديق اين اصل در تربیت -

 تربیت رسمي و عمومي با نظام معیار اسالمي 

 اولويت تربیت اخالقي در تمام برنامه هاي درسي تربیت رسمي و عمومي  -

محوريت اولويت تربیت تربیت اعتقادي وعبادي در برنامه هاي تربیت رسمي و عمومي ) مباني نظري  -

 ( ٠٣٨، ص بنیادين تحول

و با اصل انطباق با نظام معیار اسالمي از اصول تربیت عام تطابق دارد طبق اين اصل از آن جا كه بايد        

دين ، به مثابه آيین حیات طیبه نظام معیار حاكم بر همه ي شئون آن در متن زندگي توجه 

ي تحقق حیات طیبه اند ، بايد  داشت،ساماندهي جريان تربیت وهمه ي مؤلفه هاي آن،كه مهم ترين زمینه

د كه مباني و ارزش هاي آن بر آموزه هاي اسالمي ) مفاهیم و گزاره در چهار چوب نظام معیاري صورت پذير

يعني قرآن ، سنت پیامبر اكرم )ص( ومعصومین  –هايي كه به طور روش مند از منابع معرفتي معتبر اسالم 
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ب فرآيند اجتهاد استخراج و استنباط شده اند ( استوار ويا با ويا در چهار چوب آنها بر حس –)ع( و عقل 

 ( ٨١٣تا  ٨١٤ص بنیادين، آموزه هاي اسالمي سازگار باشند. )مباني نظري تحول 

انصاف در نقد اقوال  و شاخص های رعايت مساوات در توجه ومحبت به شاگردان

 ديگران و احترام به ديگر معلمان

 د.نكه يكي از اصول حاكم بر تربیت رسمي وعمومي است ، تطابق دار . عدالت تربیتي٤ -٨-٠با اصل 

در اين اصل آمده است : عدالت اساسي ترين ارزش اخالقي و اجتماعي در نظام اسالمي و به نوعي        

چنین يكي از مأموريت هاي محوري انبیاء تالش براي بسط عدالت و قسط در  . همعامل بقاي جامعه است

 تست. بر اين اساس ، عدالت ارزش فراگیر است كه بايد در تمامي جنبه ها و شئون حیاجامعه بوده ا

 )مباني نظري تحولاجتماعي تجلي داشته و تمامي ساز و كارهاي اجتماعي در راستاي آن حركت كنند.

 (٠٣٨،ص بنیادين 

ه است كه با شاخص يكي از مصاديق اين اصل : برقراري روابط عادالنه و منصفانه در محیط مدرس       

 رعايت مساوات در توجه و محبت به شاگردان تطابق دارد .

ديگر از مصاديق اين اصل : برقراري روابط عادالنه در محیط هاي سازماني و مدارس با شاخص  و يكي       

 انصاف در نقد اقوال ديگران و احترام به ديگر معلمان تطابق دارد .

.عدالت تربیتي از اصول عام ٤-٣-٨٢توجه و محبت به شاگردان با اصل شاخص رعايت مساوات در        

تربیت تطابق دارد.طبق اين اصل :رعايت عدالت تربیتي مهم ترين نقش را در پیشرفت عدالت همه جانبه و 

پايدار اجتماعي بر عهده دارد؛ اما عدالت تربیتي ممكن است در مورد خصیصه هاي مشترک يا در مورد 

ص به تغییرات با تساوي و تشابه فرصت هاي تربیتي همراه باشد.)مباني نظري تحول بنیادين ،صالگوهاي مشا

٨١١-٨١٣) 
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 شاخص کوشش در علم آموزی به ديگران

 . خردورزي يكي از اصول حاكم بر تربیت رسمي و عمومي است تطابق دارد . ٤ – ٨ – ٢با اصل        

در گرو بهره گیري و به كار گیري  زندگي غايت براي رسیدن به دراين اصل آمده است : تالش و تكاپو       

ظرفیت هاي سازنده و تعالي بخش آدمي است . از جمله ظرفیت هاي خدادي تعقل و خردورزي است . 

 با آنها را بشناسد .مرتبط  ليواقعیت ها و حقايق تربیت لوازم عمآدمي به كمک عقل مي تواند 

عملي خردورزانه و مستلزم آگاهي است. واين شاخص با مصداق اين اصل : بنابراين عمل تربیت ،        

رسمي وعمومي تطابق دارد.)مباني  توسعه و ارتقاي توانمندي فكري و عقالني مربیان ) كارگزاران ( تربیت

.تعامل همه جانبه كه يكي از اصول عام تربیت ٤-٣-٨٨اين شاخص با اصل ( ٠٣٣، ص بنیادين نظري تحول 

د نیز تطابق دارد. طبق اين اصل :شكل گیري و پیشرفت جامعه ي صالح در گرو تعامل مداوم مي باش

متربیان با مربیان است و نقش فعال و تأثیر گذار هر دو دسته در تحقق اين عمل و به نتیجه رسیدن آن 

 امري اساسي و غیر قابل انكار است .

اهم نمودن انواع زمینه هاي ممكن براي رشد همه جانبه مربیان مستلزم فراين تعامل هدفمند ،از سوي        

و متعادل متربیان است .البته اصالح موقعیت و شرايط محیطي توسط مربیان بايد به گونه اي انجام شود كه 

 (٨٣٢د.)مباني نظري تحول بنیادين،صمتربیان امكان انتخاب و واكنش مناسب و عمل ارادي را داشته باشن

. تعامل همه جانبه  كه يكي از اصول تربیت رسمي و عمومي است ،تطابق ٤-٨-٨٢ا اصل اين شاخص ب       

دارد. در اين اصل آمده است : مربیان و متربیان بايد در تعامل مستمر باشند. اين تعامل از سوي مربیان 

در موقعیت  اين تعامل در واقع به تشريک مساعي متقابلشامل زمینه سازي در دو بعد )سلبي و ايجابي ( و 

( اين شاخص با مصداق ،همكاري مربیان در تولید ٠١٠ تربیتي برمي گردد.)مباني نظري تحول بنیادين ، ص

مناطق وكشور و  طرح ها و برنامه هاي تربیتي و اصالحي ، تولید محتوا ، تصمیم گیري ها در سطح مدارس
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ايند فرصت هاي تربیتي مدرسه ،كه در يادگیري در فر –تعامل متربیان و مربیان در هدايت روند ياددهي 

 اين اصل بیان شده همسو و هماهنگ است .

 برای تعليم وتربيتشاخص صالحيت وشايستگی 

. سنديت شايستگي محور مربیان كه يكي از اصول حاكم برتربیت رسمي وعمومي است  ٤-٨-١با اصل        

وجود حق معقولي از سنديت و مرجعیت براي تطابق دارد. در اين اصل آمده است :اصل آزادي نبايد مانع 

مربیان باشد. وشناخت حدود و رعايت آزادي متناسب با رشد متربیان و فراهم كردن فرصت هايي براي عمل 

پیامبراكرم)ص( كه خود مربي بزرگ بشريت  آزادانه ي متربیان ،به داشتن اقتدار حقیقي مربي بستگي دارد.

( بر مردم اين هشتاد و هفت وهشتاد وهشت ،سوره ي مباركه ي غا شیهاست ، نیز به بیان قرآن، )آيات 

شاخص (٠٣٣،ص بنیادين  )مباني نظري تحولتذكر دهنده و هدايت گر بوده است.سیطره را نداشتند، تنها 

صالحیت وشايستگي براي تعلیم وتربیت با مصداق توجه به اقتدار شخصیتي مربي ناشي از احراز شايستگي 

  اين اصل بیان شده است تطابق دارد.اي، كه در  اخالقي وحرفه

.سنديت و مرجعیت مربیان،كه يكي از اصول عام تربیت است ، تطابق دارد. ٤-٣-٣اين شاخص با اصل        

طبق اين اصل: در فرايند تربیت، مربیان كه به لحاظ كسب شايستگي هاي فردي و جمعي و وصول به مرتبه 

،نقش اصلي را در .يت متربیان را بر عهده گرفته اندمسئولیت كمک به هداي شايسته اي از حیات طیبه 

طراحي و انجام تدابیر و اقدامات زمینه ساز تكوين و تعالي پیوسته ي هويت متربیان را بر عهده دارند و گام 

مي  نخست و محوري در اين فرايند را با فراهم آوردن شايسته ي مقتضیات رشدمتربیان و رفع موانع آن بر

 –دارند.سنديت و مرجعیت نظري و عملي مربیان در فرايند تربیت ناشي از مسئولیت و شايستگي اخالقي 

پیامبر)ص( و امامان معصوم )ع( شكل حرفه اي ايشان است كه بايد با تأسي از سیره ي تربیتي انسان كامل 

 (٨١٣،ص  بنیادين )مباني نظري تحولبگیرد.
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و مدارا، آراستگی به خصايل اخالقی، موافقت  لق ، بردباریشاخص های حسن خ

 قول وفعل ورابطه ی علم و عمل

. محبوبیت و مقبولیت مربیان كه يكي از اصول حاكم بر تربیت رسمي و عمومي  ٤ – ٨- ٣با اصل         

 د . در اين اصل آمده است : بدون شک برخورداري از محبوبیت و مقبولیت از عوامل اساسيناست تطابق دار

در تربیت رسمي و عمومي مربیان است. تأثیرگذاري مربیان در فرآيند تربیت رشد تعالي هويتي متربیان 

مشروط به شرايطي است . يكي از اين شرايط مهم اصل سنديت مبتني بر شايستگي مربیان گفته شده اما 

ارد . پذيرش حقیقي ) نه آنان نیز نقش مهمي در هدايت فرآيند تربیت دعالوه بر آن ، محبوبیت و مقبولیت 

توسط متربیان ، مشروط به وجود اين اصل است . داشتن نقش « مربي» رسمي ( مربیان ، تحت عنوان

 الگويي نیز در محیط مدرسه براي مربیان به اين اصل وابسته است .

احسان كه از محبوبیت و مقبولیت مربیان منوط به برقراري رابطه احسان و عدالت است . زيرا رابطه عدالت و 

اصول حاكم بر روابط بین افراد در مدرسه است مانع از تحقق اين احتمال خواهد شد كه اقتدار و سنديت 

ستبداد منشانه در ي ایه متربیان و به حاكمیت جوشونت علمربي يا كارگزاران مدرسه به سخت گیري و خ

درون مدرسه روابط و احسان كه حاكم بر در واقع سنديت مربي ، با توجه به رابطه عدالت مدرسه بیانجامد.

 مي گردد . ، تعديل اسالمي است

عاطفي ، اخالقي و مهرورزانه اي در محیط تربیت رسمي و عمومي به وجود مي آيد كه  به سخن ديگر ، جو 

ده ناشي از محبوبیت و مقبولیت مربیان است .در قرآن نیز بر رابطه ي مهرورزانه ي پیامبر با مؤمنین اشاره ش

 .است 

به ايشان و انجذاب شخصیتي پیامبر )ص( همانا مهر و محبت بوده است. خداوند عامل اصلي جذب مؤمنین  

  پس به بركت رحمت اللهي با آنان نرم خو شدي اگر تندخو و سخت دل بودي قطعا» در قرآن مي فرمايد : 
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.  رزش بخواه و در كارها با آنان مشورت كناز پیرامون تو پراكنده مي شدند. پس از آنان درگذر و برايشان آم

٨ » 

اثر بخشي نقش اسوه بودن حضرت رسول اكرم ) ص ( با اين ويژگي محبوبیت و پذيرش در قلب هاي 

اسوه و الگوشده اند بدون لمان نیز كه چه به نحو توصیفي و چه تجويزي مؤمنین تحقق خارجي مي يابد و مع

، بنیادينمباني نظري تحول ).  وانند اين نقش را به درستي ايفا نمايندداشتن اين محبوبیت و مقبولیت نمي ت

 ( ٠١٢ –٠١٨ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٨٣٣سوره آل عمران ، آيه -٨
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شاخص های حق پذيری،حق گويی،مواسات با دانش آموزان،احترام به افكار 

رعايت انصاف در نقد اقوال ديگران و وسخنان دانش آموزان وحفظ کرامت افرادو

 ام به ديگر معلمانراحت

لیت پذيري كه يكي از اصول حاكم برتربیت رسمي وعمومي مباني ئو.حق محوري ومس٤-٨-٨٨با اصل        

د.در اين اصل آمده است : عالوه بر اين كه فرايند تربیت رسمي و ن، تطابق دارنظري تحول بنیادين است

ش ( بر اساس حق و حقوق متقابل انساني و عمومي در كلیت خود )به مثابه ي فرايند سازنده و تعالي بخ

كرامت او شكل مي گیرد،او ساز و كارهاي دروني و روابط بیروني آن نیز با نظام حقوقي جامعه ارتباط وثیق و 

 محكمي دارد.

بنابراين رعايت حقوق ديگران يكي از مالک ها و معیارهاي راهنماي عمل مربیان و كارگزاران تربیت        

حقوقي رابطه اي متقابل است. به مي است.همان گونه كه در مباني حقوقي بحث شد رابطه ي رسمي و عمو

اين صورت كه اگر براي متربي حقي وجود دارد براي مربي تكلیف و مسئولیتي است واگر براي مربي حقي 

 شود.است براي متربي نیز مسئولیتي در قبال آن حق در نظر گرفته مي 

 (٠١٨ين،ص )مباني نظري تحول بنیاد

. حفظ وارتقاي  ٤ -٨ -٣شاخص احترام به افكار و سخنان دانش آموزان و حفظ كرامت آن ها با اصل        

آزادي كه يكي از اصول تربیت رسمي و عمومي است تطابق دارد. در اين اصل آمده است : انسان موجودي 

آنان به ني اين میل در طبیعت و فطرت مختار خلق شده است. از اين رو انسان ها میل به آزادي دارند. يع

 .صورت خدادادي وجود دارد
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امام علي)ع( در وصیتش به امام حسن)ع( مي فرمايد: بنده ي ديگري مباش كه خداوند تو را آزاد        

موقعیت هاي تربیتي بايد سرشار از فرصت هايي باشد كه متربیان به تمرين وتجربه و انتخاب . ٨آفريده است

ش دست بزنند تا انواع شايستگي ها از جمله آزادگي ، مثابه ي فضیلت اخالقي ، در آنان توسعه و گزين

آن  وتعالي يابد. واين شاخص با مصداق تكیه برآزادي عمل وتجربه ي فردي متربیان،متناسب باشرايط رشد

خاب ها درجهت كسب شايستگي ها درچهارچوب موقعیت مدرسه؛وفراهم نمودن تجربه ي گزينش،انت

 وترجیح براي متربیان؛كه در اين اصل بیان شده است،تطابق دارد.

   (٠٣٣-٠٣١،صبنیادين  )مباني نظري تحول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (٨٨و ال تكن عبد غیرک و قد جعلک اهلل حرا)نهج البالغه ،نامه -٨
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:رعايت حقوق شاخص احترام به افكار و سخنان دانش اموزان وحفظ كرامت آن ها با مصداق اين اصل        

 وتكريم متربیان در عین مسئولیت پذيري آن ها نسبت به تكالیف همسو و هماهنگ است.

شاخص انصاف در نقد اقوال ديگران و احترام به ديگر معلمان با مصداق اين اصل:رعايت حقوق وتكريم        

ه فرزندان و مصداق خود نسبت باولیا در عین پاسخ گو دانستن ايشان در خصوص انجام وظايف تربیتي 

 بیان و اولیا .همسو و هماهنگ است.برقراري رابطه ي مسئولیت واحترام متقابل بین مربیان، متر

. حفظ و ارتقاي كرامت از اصول عام تربیت نیز مطابقت دارند.طبق  ٤-٣-٣شاخص هاي مذكور با اصل        

جريان تربیت حفظ و زمینه ارتقاي آن فراهم اين اصل:در فرايند تربیت كرامت ذاتي همه ي افراد مرتبط با 

گردد . پس بنابراين الزم است همه ي فعالیت هاي تربیتي چنان سامان گیرند كه نه تنها كرامت ذاتي همه 

)به گونه اي كه نسبت به هیچ )اعم از مربیان ، متربیان و اولیاي ايشان( حفظ شود تربیتي افراد مرتبط با 

رعايت ارزش هاي انساني و اسالمي مندرج درنظام معیار اسالمي،برخورد تحقیر كس حتي افراد خطاكار با 

آمیز صورت نگیرد.(بلكه الزم است همه ي افراد با احساس ارزشمندي و عزت نفس باعث حفظ كرامت خود 

 (٨١٣و ديگران شوند .)مباني نظري تحول بنیادين، ص 

 آموز شاخص توجه به توانايی ها و ويژگی های فردی هر دانش

. تدريج وتعالي مرتبتي  كه از اصول عام تربیتي است ،تطابق دارد.در اين اصل آمده ٤-٣-٤با اصل        

است: تعالي وتكامل در وجود آدمي داراي مراتبي است كه هر فرد متناسب با توانايي ها و ظرفیت هاي 

يگاه و رتبه اي از پیش مشخص وجودي خويش به آن دست مي يابد ورشد همه جانبه و متعادل ، داراي جا

كه هر فرد مي تواند به  شده و يک سان براي همگان نیست ، بلكه طي مراتب متعددي صورت مي پذيرد

تدريج به آن ها بر حسب وسع  و سعي خويش دست يابد.همچنان كه تحقق حیات طیبه نیز امري ذو مراتب 

وحي از اين نوع حیات را محقق مي سازد و مي تالش وجودي اش سطاست ، به طوري كه هر فرد با توجه به 

تواند به ترتیب مراتب باالتر را نیز طي كند .بنابراين تربیت را فرايندي ذو مراتب و تدريجي در طول حیات 
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( ٨١٢بشري دانست كه از سطوح پايین به مراتب عالي صورت مي گیرد.)مباني نظري تحول بنیادين ، ص 

 ت تربیتي از اصول عام تربیتي نیز مطابقت دارد.عدال ٤-٣-٨٢اين شاخص با اصل 

توجه به ويژگي هاي مشترک و متفاوت متربیان و مربیان طبق اين اصل براي برقراري عدالت تربیتي ،        

و توجه به كوشش آنان و نتايج آن ضروري است درفرايند تربیت بايد تفاوت هاي فردي ، فرهنگي و 

یفي براي همه ي متربیان مورد مالحظه قرار داد.)مباني نظري تحول بنیادين اجتماعي را در ارائه تربیت ك

 (٨١٣ص،

از اصول  كثرت. تنوع و ٤-٨-٣شاخص توجه به ويژگي هاي وتفاوت هاي فردي دانش آموزان با اصل        

تنوع  تربیت رسمي و عمومي نیز مطابقت دارد. طبق اين اصل :از منظر انسان شناسي و روان شناسي تفرد ،

ه ي سیزدهم مي فرمايد و تفاوت در ابناي بشر واقعیتي در خور توجه است .خداوند در سوره ي حجرات ، آي

اي مردم ، ما شما را از مرد و زني آفريديم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیديم تا يكديگر را  ":

اين آيه  ."است . خداوند داناي آگاه است بشناسید . در حقیقت گرامي ترين شما نزد من پرهیزگارترين شما 

حاكي از آن است كه تفاوت و تنوع در ابناي بشر امري طبیعي وسودمند است .از اين رو ، اين واقعیت بايد 

 در تمامي جهات خود در فرايند تربیت مورد توجه قرار بگیرد.

ز يافتگي نیز رخ مي دهد. اين فرايند از نظر جامعه شناسي در كنارفرايند انسجام بخشي ، فرايند تماي       

نیز طبیعي است و ناظر به شكل گیري هويت هاي متمايز آحاد و گروه ها، اقشار مختلف جامعه و خرده 

فرهنگ هاست .از اين رو تفاوت و تمايز و تنوع در حیات انسان ها به اندازه ي تشابه واقعیت دارد و جامعه 

 (٠٣٢)مباني نظري تحول بنیادين ، ص ر نظر بگیرد.نیز بايد آن را به صورت يک ضرورت د

.يک پارچگي از اصول تربیت رسمي و عمومي مطابقت دارد. در ٤-٨-٨٠اين شاخص با مصداق اصل        

 . اين مصداق آمده است: توجه به وحدت مراحل رشد و پیشرفت متربیان

 (٠١٠)مباني نظري تحول بنیادين ، ص 
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 يزهوانگ و نيتتوکل های  شاخص 

. د نو تكیه بر تدابیر ربوبي او ، كه از اصول عام تربیت است ،تطابق دار ارتباط با خداوند ٤-٣-٨با اصل        

طبق اين اصل : از آن جا كه در نگرش اسالمي خداوند تنها مربي حقیقي آدمي محسوب مي شود و تنها به 

ايت آدمي معنا پیدا مي كنند، لذا مربیان در اذن و عنايت او تدابیر و اقدامات ديگران در جهت تحول و هد

همه ي مراحل و انواع تربیت بايد همین نگرش توحیدي را بر انديشه و عمل خود حاكم سازند و از آغاز تا 

مستقل نپندارند بنابراين الزم است ل فرايند تربیت ، خود را در اين حركت پیچیده فعال ما يشاء و عامانجام 

و تجربه و استفاده از روش ها و ابزارهاي عقالئي با ارتباط معنوي با پروردگار و استمداد  معلم با توجه به فكر

واستعانت از الطاف رب العالمین ، بر ربوبیت مطلقه ي الهي توكل نمايند. )مباني نظري تحول بنیادين ، ص 

٨١٢-٨١٣) 

ی و آراستگ  شاخص های آراستگی به خصايل اخالقی و دعوت به صفات پسنديده

 ظاهر

د. طبق اين اصل با نتربیت اعتقادي ، عبادي و اخالقي از اصول عام تربیت تطابق دار با اصل اولويت       

توجه به لزوم انطباق همه ي شئون زندگي آدمي با نظام معیار اسالمي و ضرورت انتخاب و التزام آگاهانه و 

اخالقي ، نسبت به ساير ساحت هاي تربیت ،  آزادانه ي آن توسط افراد جامعه ،تربیت اعتقادي ، عبادي و

در فرايند تربیت ضمن توجه به ديگر ساحت هاي تربیت ، بايد در محوريت دارد و از اولويت برخوردار است 

جهت شكل گیري و تقويت ايمان متربیان كوشید و سپس آن ها را براي درک موقعیت و عمل شايسته 

كوين و تعالي پیوسته هويت مي(در همه ي ابعاد زندگي  جهت تاسال )اعمال صالح منطبق با نظام معیار

.آراستگي ظاهر با (٨١٣آماده ساخت .)مباني نظري تحول بنیادين ،ص  خويش بر اساس نظام معیار اسالمي

توجه به حديث النظافة من االيمان :پاكیزگي نشانه ي ايمان است،واهلل الجمیل و يحب 

 دوست دارد،با اصول اعتقادي وعبادي واخالقي متناظرند. والجمال:خداوندزيباست وزيبايي را
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 شاخص های تنبه و اجتناب ازمراء و جدال در بحث

. خردورزي از اصول حاكم بر تربیت رسمي و عمومي مطابقت دارند. طبق اين اصل :  ٤-٨-٢با اصل        

ري ظرفیت هاي سازنده و تعالي تالش و تكاپو براي رسیدن به غايت زندگي در گرو بهره گیري و به كار گی

خردورزي است . آدمي به كمک عقل قادر خواهد بخش آدمي است . از جمله ظرفیت هاي خدادادي تعقل و

بود واقعیت ها و حقايق و لوازم عملي مرتبط با آن ها را شناسايي كند . لذا اساسا عمل تربیت ، عملي 

 خردمندانه ومستلزم آگاهي است .

ي و عمومي در مسیر تكاپوي تعالي بخش خود همواره با چالشهاي بسیاري روبه روست و تربیت رسم       

راهكارهاي بروي رفت از اين چالش ها و مسائل پیش رو بدون شک مواجهه ي خردمندانه با آن 

 (٠٣٣هاست.)مباني نظري تحول بنیادين ،ص 

 مطابقت شاخص های تدوين شده با مبانی نظری تحول بنيادين 2جدول

اصول عام تربیت واصول تربیت رسمي وعمومي  اخص هاي تدوين شدهش

 مباني نظري

 انطباق با معیار اسالمي پاي بندي به وظايف و شعائرديني

 عدالت تربیتي رعايت مساوات در توجه و محبت به شاگردان
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 خردورزي و تعامل همه جانبه كوشش در علم آموزي به ديگران

 ري ومسئولیت پذيريحق محو حق پذيري و حق گويي

احترام به افكار وسخنان دانش آموزان و حفظ كرامت 

 افراد

 حفظ و ارتقاي آزادي

 محبوبیت و مقبولیت حسن خلق، بردباري ومدارا

وتنوع و  عدالت تربیتيتدريج و تعالي مرتبتي و  توجه به توانايي و ويژگي هاي فردي هر دانش آموز

 كثرت

 عدالت تربیتي و احترام به ديگر معلمان انصاف در نقد اقوال ديگران

 اولويت تربیت اعتقادي، عبادي واخالقي آراستگي ظاهر

 ارتباط با خداوند و تكیه بر تدابیر ربوبي او توكل

 سنديت شايستگي محور مربیان صالحیت وشايستگي براي تعلیم و تربیت
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 محبوبیت ومقبولیت موافقت قول و فعل و رابطه ي علم و عمل

 انطباق با معیار اسالمي ايان دادن جلسه درس با نصايح اخالقيپ

 خردورزي تنبه

آراستگي به خصايل اخالقي و دعوت به صفات 

 پسنديده

 اولويت تربیت اعتقادي ،عبادي و اخالقي

 ارتباط با خداوند و تكیه بر تدابیر ربوبي او نیت

 خردورزي اجتناب از مراء و جدل در بحث

مان در رويارويي با صاحبان قدرت و مناعت طبع عال

 ثروت

 سنديت شايستگي محور مربیان

 جمع بندی

همان طور كه بیان شد نظام ارزشیابي كنوني ما فاقد شاخص هاي مناسبي براي ارزيابي اخالقي        

ون و همین باعث شده رغبت و انگیزه براي بهبود وضعیت كاهش يابد زيرا اكثر معلمان بد معلمان مي باشد

هیچ تالش ودغدغه اي امتیازي تقريبا برابر بدست بیاورند و معلمان فاقد اخالق حرفه اي روي كار بمانند 

پس باتوجه به پژوهش حاضر؛تمامي شاخص هاي تدوين شده بامباني نظري تحول بنیادين مطابقت دارند.

زشاخص هاي تدوين شده وبابهره گیري اشايسته است نظامي جامع براي ارزشیابي معلمان برقرار باشد 

بدون هیچ كم و كاستي و با دقت  تا ي رادرفرم هاي ارزشیابي بگنجاندبتواند شاخص هاي اخالقي مناسب

دست آمده خود، زمینه رقابت هر چه بیش تر معلمان ه فراوان ، به درجه بندي معلمان پرداخته و با نتايج ب

 سازدتا همواره معلماني شايسته ومتعهدداشته باشیم. و دائمي اخالقي وعلمي فراهمرا براي ارتقاي پیوسته 
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 فصل پنجم

 بحث و نتیجه گیری

 تشنهاداو پی
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 مقدمه 

ات فلسفي و اخالقيي مبتنيي بيوده و قلميرو نظرييه ظتعلیم و تربیت طي قرون متمادي ، تنها بر مالح       

هاي زيست شناسي ، جامعه شناسي پردازان محسوب مي شده است . پیشرفت دانش بشر ، به ويژه در زمینه 

و روان شناسي در صد سال اخیر ، سبب شده تا روز به روز تأثیر يافته هاي علمي بر جريان تعليیم و تربیيت 

افزوده شده ، سئوال هاي بي پاسخ فراواني جواب داده شوند . با اين وجود ، هر چه تسلط عليم بير قلميرو و 

م آشكار تر شد كه علم و دسيت آورد هياي فنيي آن نيه تنهيا كيافي تعلیم و تربیت بیشتر شد ، اين نكته ه

باييد هميواره  ريزنیستند ، بلكه اساسي ترين عامل نیز محسوب نمي شوند و مالحظات اخالقي و فلسفي نياگ

 سهم اصل را در تعلیم و تربیت بر عهده داشته باشند . 

دي است كه امروزه با توجه بيه گسيتردگي و ويژگي هاي اخالق معلمي نیز از جمله ضروري ترين موار       

فراگیري تعلیم و تربیت ، همه ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسان را تحت تأثیر قرار ميي دهيد ، در ميورد 

گفت اوالً اين امر با پاي بندي صرف به وظايف شغلي حاصل نمي شود ، ثانیياً  دبهبود عملكرد معلمان نیز باي

ابي ممكن است باعث روي كار آمدن و ماندن معلمان نا كار آمد در امير تعليیم و نبود يک نظام جامع ارزشی

 تربیت منجر شود . 

با توجه به موارد مذكور ، بر آن بوديم كه در اين پژوهش ، ضمن بررسي ويژگي هاي اخالق معلميي از        

رزشیابي معلمان دست يافته و ديدگاه ) امام محمد غزالي و شهید ثاني ( به شاخص هاي اخالقي براي نظام ا

بنیادين مورد بررسي قرار داده زييرا ايين مبياني باييد مبنياي  نسبت اين شاخص ها را با مباني نظري تحول

 وتحول اساسي نظام فعلي تربیت رسمي وعمومي كشورنقد،تمامي سیاست گذاري ها،برنامه ريزي ها واصالح 

 قرارگیرد.مورد استفاده 
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 خالصه پژوهش 

در فصل اول اين پژوهش ، ضمن بیان مسئله اصلي ، اهداف و ضيرورت انجيام پيژوهش و هيم چنيین        

 بیان گرديد . وارزشیابي معلمي  شاخص اخالقسئواالت تحقیق و توضیح مختصري پیرامون شاخص و 

اخالق  )درارتباط بادر فصل دوم پژوهش ، در بخش اول به بیان پیشینه هاي داخلي و خارجي تحقیق        

پرداخته و در بخش دوم ، مباني نظري ويژگي هاي اخالقي معلميان از دييدگاه ) معلمي وارزشیابي عملكرد( 

 .امام محمد غزالي و شهید ثاني ( بیان و بررسي گرديد 

در ادامه فصل دوم ، ضمن بیان مباني نظري تحقیق ، توضیحاتي پیرامون ارزشیابي ، ارزشیابي معلمان        

 ،حرفيه اي قاخيال چیستي اخالق،و ، ويژگي هاي يک ارزشیابي ، ارزشیابي عملكرد معلمان ، اخالق، ، گیري

و اهمیت و جايگاه هر يک ،ويژگي هاي اخالقي معلم ويژگي هاي معلمي وتدريس ،  يمعلم ، صالحیت معلم

 بیان شد . 

ا شياگرد و ويژگيي هياي اخالقيي در ويژگي اخالقي در ارتباط با معلم ، ويژگي هاي معلم در ارتباط بي       

 ارتباط با جلسه درس بوده كه هر كدام به شرح زير مي باشد : 

 ويژگي هاي اخالقي در ارتباط با معلم شامل :  –الف 

 آراستگي به خصايل اخالقي  -

 پاي بندي به وظايف و شعائر ديني    -

 در رويارويي با صاحبان قدرت و ثروت ؛ عالمان مناعت طبع  -

 موافقت قول و فعل ؛  -
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 عالقه مندي ودل بستگي به شغل معلمي؛ -

 رابطه علم و عمل ؛ -

 حسن خلق؛ -

 صالحیت و شايستگي براي تعلیم و تربیت ؛  -

 كوشش در علم آموزي به ديگران ؛  -

 عدم تقبیح علومي كه در آن ها تخصص ندارد . -

 ويژگي هاي اخالقي در ارتباط شاگرد ، شامل : 

 به صفات پسنديده ؛دعوت  -

 انصاف در نقد اقوال ديگران و احترام به ديگر معلمان ؛  -

 توجه به توانايي ها و ويژگي هاي فردي هر دانش آموز ؛ -

 رعايت مساوات در توجه و محبت به شاگردان ؛  -

 تنبه ؛ -

 ويژگي هاي اخالقي در ارتباط با جلسه درس ، شامل : 

 نیت و انگیزه  -

 توكل ؛  -

 حق پذيري ؛ -

 حق گويي ؛  -
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 بردباري و مدارا ؛  -

 آراستگي ظاهر ؛  -

 اجتناب از مراء و جدال در بحث ؛ -

 احترام به افكار و سخنان دانش آموزان و حفظ كرامت آن ها ؛  -

 پايان دادن جلسه درس با نصیحتي اخالقي .  -

مطيرح در ايين پيژوهش عبيارت  نخستین پرسش مطرح در اين پژوهش عبارت بودازنخستین پرسيش       

 دركه در پاسخ به اين سئوال "شاخص هاي اخالق معلمي از ديدگاه )غزالي و شهید ثاني (كدام است؟ "بوداز:

 بيه عملكردمعلميان ارزشيیابي سيیرتاريخي ارزشيیابي، فلسيفه پیرامون مقدماتي بیان با ،پژوهش سوم فصل

با توجه به ويژگي هياي اخالقيي  پرداخته معلمي القاخ هاي وشاخص معلمان ارزشیابي كنوني نظام توضیح

معیيار هيايي بيراي شياخص اخالقيي  ي معلمان تهیه شيدوجدولي به عنوان شاخص هاي اخالقمطرح شده 

 تنظیم گرديد .وارزيابي ازخودمعلم شاگردان و اولیاء  ازمعلمان و فرم هاي نظر خواهي مدير 

به ميديران ،بزرگي درخصوص ارزشیابي اخالق حرفه اي معلمان نظراولیاء دانش آموزان مي تواندكمک        

داشته باشداز ايين رو درايين فصيل پرسشينامه اي تهیيه شيدكه بوسيیله آن ازاولیياء نظرخيواهي  آموزشگاه

شود.دراين پرسشنامه شاخص هايي مانند رعايت)حسن خلق ،صالحیت براي تعلیم وتربیت،انصاف درنقداقوال 

مي گیردوامتیازحاصل ازاين سئواالت مي تواندبه (موردنظرخواهي قرار،آراستگي ظاهرادديگران واحترام به افر

 امتیازاتي كه درفرم ارزشیابي مصوب افزوده گرددتادرارزشیابي اخالقي معلمان مورداستفاده قرارگیرد.

قيي معلم ودانش آموزان دركالس درس،نظردانش آميوزان درخصيوص ارزشيیابي اخال تعاملباتوجه به        

دراين روش اسيتفاده ازنظيردانش آموزان،ميديران مراكزآموزشيي بيه طوررسيمي  معلمان بسیارضروري است

جوياشوندوبراسياس ياغیررسمي نظردانش آموزان درباره رعايت ويژگيي هياي اخالقيي معلميان مدرسيه خود

 نظرآنان،به قضاوت درباره میزان شايستگي معلمان مي پردازند.
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ضرورت پرسشنامه اي تهیه شدكه بوسیله آن ازدانيش آميوزان نظرخيواهي شيود.دراين  باتوجه به اين        

حسين خلق،صيالحیت وشايسيتگي بيراي تعليیم پرسشنامه شياخص هيايي مانند)تنبيه،حفظ كراميت ذاتي،

آراستگي به خصايل اخالقي،توجه به ويژگي هاوتفياوت هياي فيردي دانيش آموزان،رعاييت مسياوات وتربیت،

 دانش آموزان،صبروبردباري (موردنظرخواهي قرارمي گیرد.درتوجه ومحبت به 

خودسنجي ياارزيابي ازخود،معلم مسئول ارزشیابي ازخودومهم ترين عاميل دررفيع مشيكالت اخالقيي        

به دست آمده،جدولي تنظیم گرديده كه طبق آن ويژگي هاي اخالقي  رخويش است.دراين بخش نیزباتكیه ب

اخالقي خودپرداخته ومیزان موفقیت وعيدم موفقیيت رفتياري خودراتاحيدودي معلمان مي توانندبه سنجش 

 متوجه مي شوند.

ازاين جدول مي توان به عنوان ابزاري براي كمک به معلميان بيراي تكمیيل سيتون خودارزييابي فيرم        

داده ارزشیابي مصوب استفاده كرد.معلمان باپاسخ گويي به اين سيئواالت وجميع بنيدي نهيايي پاسيخ هياي 

دراين شده،مي توانندمیزان تحقق اهداف وموفقیيت خودراازلحياظ اخيالق حرفيه اي موردارزييابي قراردهنيد.

پرسشنامه شاخص هايي مانند)توكل،نیت وانگیزه،كوشش درعلم آموزي به ديگران،عالقه مندي ودل بسيتگي 

 .(موردارزيابي قرارمي گیرد.به شغل معلمي،انصاف درنقداقوال،حق پذيري،حق گويي،موافقت قول وفعل و......

 بسیارمحدودهسيتندبه معلميي اخالق هاي شاخص براي امتیازدهي ارهايیمع اين كه اين بیان وضمن       

 معلميان اخالقيي هياي شياخص براي اي جداگانه فرم معلمان ارزشیابي حلقه تكمیل براي راهكاربايد عنوان

 ارائه توضیحاتي قراردهد راموردارزيابي معلم کي القيواخ بعادشخصیتي ا يه هم كه ييگرددومعیارها تنظیم

 . شد

نسبت شاخص هاي به دست آمده با مباني » پرسش ديگر مطرح شده در اين پژوهش نیز عبارت بود از        

اصيول عيام كه در پاسخ به اين پرسش در فصل چهيارم بيا توجيه بيه « چگونه است ؟ بنیادين نظري تحول 

تربیت رسمي و عمومي مباني نظري تحول بنیادين به بررسي معیار ها پرداخته شيد  تربیت  واصول حاكم بر

تمامي شاخص هابا اصول عام تربیت واصول حاكم برتربیت رسمي وعمومي مطرح شده درمباني نظري تحول 
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بنیادين جمهوري اسالمي مورد تطابق قرارگرفت اين تطابق در راستاي كاربردپيذيري هرچيه بیشترشياخص 

ه دست آمده صورت پيذيرفت.زيرامباني نظيري تحيول بنیادين،منشيوري اسيت كيه باييدمبناي تميام هاي ب

جدولي نیز در همین راستا تهیه شد كه چگونگي نسبت شاخص ها با مباني نظري تحول اصالحات قرارگیرد. 

 بنیادين را مشخص مي سازد.

 بحث ونتيجه گيری 

ميالک  جامعيه ميا نظام كنيوني ارزشيیابي معلمياندر،همان طوركه درفصل هياي قبيل بیيان گردييد       

وخيياص بييراي ارزيييابي اخالقييي معلمييان اختصيياص داده نشييده اسييت.عدم هاومعیارهييايي بييه صييورت مجزا

وجودشاخص هاي اخالقي درفرم ارزشیابي معلمان باعث مي شودكه معلمان فاقدصالحیت اخالقي درمدارس 

بزرگ برپیكيره ي آميوزش وپيرورش ،جامعيه وآينيده ي   اي  باقي بمانندكه اين امرمنجربه واردآمدن لطمه

كشورخواهدشدوباتوجه به نقش معلم به عنوان هدايت كننده واسوه اي اميین وبصيیردرفرايندتعلیم وتربیيت 

عنصردرتحقق مأموريت هاي نظام تعلیم وتربیيت ضيرورت داردكيه خيودمعلم ازصيالحیت هياي  ومؤثرترين

 اخالقي برخوردارباشند.

لذاالزم است دگرگوني وتغییري اساسي درنظام ارزشيیابي معلميان بيه گونيه اي بيه وجودآيدكيه فيرم        

باييدمنطبق بامبياني  جداگانه اي در زمینه شاخص هاي اخالقي معلمان به آن افزوده شودواين شياخص هيا

م درنظرگرفتن نظري تحول بنیادين يعني منطبق بافرهنگ وجوايراني ي اسالمي حاكم بركشورمان بوده وهنگا

مالک هاي موردسنجش درآن،بيه بعداسيالمي نیزاهمیيت وييژه اي قائيل شيود.هم چنيین جايگياهي وييژه 

درامتیازات ارزشیابي براي خودسنجي معلم،نظردانش آموزان واولیاي مدرسه وامتیاز حاصل ازآن درنظرگرفته 

 شود.
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 محدوديت های پژوهش

وكمبودپژوهش هياي ن پژوهش،عدم وجودمنابع كافي ومنسجم مهم ترين محدوديت موجوددرانجام اي       

 است. درخصوص شاخص هاي اخالقي معلمان درنظام ارزشیابي معلمانمدون علمي ودانشگاهي 

 پيشنهادات پژوهشی 

نظر به اين كه پرداختن به شاخص هاي اخالق معلمي و بررسيي نسيبت آن بيا مبياني نظيري تحيول        

ت جديد است . پیشنهادات زير براي پژوهش در همه زمینه هاي كار معلمي بیيان ، موضوعي به نسببنیادين

 مي گردد :

پیشنهاد مي شود شاخص هاي اخالق معلمي از ديدگاه ديگير صياحب نظيران دينيي و اسيالمي ميورد  – ٨

 پژوهش قرار گیرد ؛ 

سي قيرار گیيرد و بيا ايين خصوصیات اخالق معلمي با توجه به مباني و آموزه هاي اديان ديگر مورد برر – ٠

 ويژگي ها از منظر اسالم مقايسه گردد ؛ 

 شاخص هاي اخالق معلمي كشور هاي ديگر مورد بررسي قرار گیرد ؛  – ٨

تدوين اصول اخالقي جامع ،خاص تدريس ،مديريت و ساير بخش هاي نظام آموزشي تدوين شيودو سياير -٤

 بخش هاي نظام آموزشي تدوين شود؛

 دی پيشنهادات کاربر

 –پیشنهاد مي شود نظامي جامع و كامل براي ارزشیابي اخالق معلميان بيا توجيه بيه فرهنيگ ايرانيي  – ٨

امي جنبيه هياي اسالمي حاكم بر كشورمان ، توسط وزارت آموزش و پرورش به گونه اي طراحي شود كه تم



132 
 

یابي بيه منظيور تشيويق ، پیشنهاد مي شود از نتايج حاصل از اجراي ارزش –٠ .گیردبر اخالقي معلمان را در

 ترفیع و تنبیه ) تعلیق از كار ، كسر حقوق ، توبیخ ( معلمان استفاده شود . 
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 منابع :

 الف(منابع فارسی وعربی

 قرآن كريم

بررسي نگرش معلمان مدارس تهران نسبت به فرايندنظام ارزيابي  (.٨٨٣٣اثني عشري،معصومه.)

 كارشناسي ارشد.دانشكده روان شناسي وعلوم تربیتي عملكردمعلمان.پايان نامه

(.راهبردهاي ياددهي ويادگیري ٨٨٣١اداره كل آموزش وپرورش شهرستان هاي استان تهران.) 

 دركالس.تهران:كیا

(.جلداول.تهران:انتشارات ٨٨١٣الجر،خلیل والفاخوري،حنا.تاريخ وفلسفه اسالمي.ترجمه ي عبدالمحمدآيتي)

 خوارزمي

نظري به زندگي وبرخي آراءعالمه طباطبايي،تهران:انتشارات سروش  (.٨٨١٨)امید،مسعود

(.چرامعلمان به آموختن فلسفه تعلیم وتربیت ٨٨١٣ايرواني،شهین،وشرفي،محمدرضاوياري دهنوي،مراد.)

 ٢١-٨٨.صص٣٨نیازدارند؟مجله تعلیم وتربیت،

 تشارات علمي وفرهنگي(.رابطه نظريه وعمل درتعلیم وتربیت.تهران:ان٨٨١١ايرواني ،شهین.)

 (.روشهاي تحقیق درعلوم رفتاري.تهران:انتشارات آگاه٨٨٣٢بازرگان،عباس.)

اسالمي ايران.جلداول.تهران:انتشارات علمي  (.درآمدي برفلسفه تعلیم وتربیت جمهوري٨٨١٣باقري،خسرو.)

 وفرهنگي

 ٣٨-٤٢،صص٨٣و٨٤ه،حوزه ودانشگا (.تربیت حرفه اي دربسترديدگاه اسالم.مجله٨٨٣٣باقري،خسرو.)

  

(.تبیین مباني اخالق تدريس براساس فلسفه اخالق اسالمي.پايان نامه ٨٨١٤بیروني كاشاني،راضیه.)

 كارشناسي ارشد دانشكده روانشناسي وعلوم تربیتي دانشگاه تهران

(.شیوه هاي ارزشیابي ازآموخته هاي دانش آموزان.تهران:شركت ٨٨١٢پاشاشريفي،حسن،كیامنش،علیرضا.)

 پ ونشركتاب هاي درسي ايرانچا
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(.فلسفه تعلیم وتربیت)جلداول()چاپ هفتم(.تهران:سازمان مطالعه وتدوين ٨٨١٤پژوهشكده حوزه ودانشگاه.)

 كتب علوم انساني دانشگاه ها)سمت(

(.جنبش جهاني براي بهسازي تربیت معلم.تهران:وزارت آموزش وپرورش ٨٨٣٣حاجي ده آبادي،محمدعلي.)

 ه تعلیم وتربیتانتشارات پژوهشكد

 (. تربیت اسالمي)مجموعه مقاالت(. تهران: عابد٨٨٣٣حاجي ده آبادي، محمد علي و همكاران )

(.رويكردهاي توسعه ي حرفه اي ٨٨١١حجازي،يوسف.پرداختچي،محمدحسن.شاه پسند،محمدرضا.)

 معلمان.تهران:انتشارات دانشگاه تهران

 ٠٨١-٨٣١،صص٨٠.مجله حوزه وانديشه،(.شايسته ساالري درنظام علوي٨٨١٢حق پناه،رضا.)

 (.راهنماي آموزش مستخدمان دولت.تهران:مركزآموزش مديريت دولتي٨٨٣٣خلود،حسین.)

آسیب شناسي نظام ارزيابي عملكردكاركنان صداوسیما.پايان نامه كارشناسي  (.٨٨١٣) فاطمه. خوش خلق،

 ارشد،دانشكده مديريت دانشگاه تهران.

راي انديشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مباني آن )امام محمد غزالي(. تهران: (. آ٨٨١١). رفیعي ، بهروز

 سمت.

 .٨٠٢-٨٢٣.صص٢.٤فصلنامه پژوهش زنان دوره"چرايي وچگونگي نقدفمنیسمي"(.٨٨١٣،حسینعلي.)رحمتي

 ستاره اي ازجبع مروري برزندگي وآثارشهیدثاني.تهران:انتشارات همشهري (.٨٨١٣). رحمتي،محمدكاظم

انتشارات وزارت آموزش و پروش :(. جنبش جهاني براي بهسازي تربیت معلم. تهران :٨٨٣٣) .وف ، عليؤر

 پژوهشكده تعلیم و تربیت.

(.وايتهدوتعلیم وتربیت)فلسفه آموزش وپرورش ازديدگاه آلفرد وايتهد()چاپ ٨٨١٣زيباكالم،فاطمه.)

 دوم(.تهران:انتشارات حفیظ

برنامه ارزشیابي عملكرد كاركنان آموزشي وشیوه هاي رويارويي با آن  (.دشواري هاي٨٨٣٣ساكي،رضا.)

 .٣٨-٢٠.صص٨٠ها.فصلنامه تعلیم وتربیت.

(. روش تحقیق در علوم رفتاري، چاپ هفتم. تهران : ٨٨١٠) ه.سرمد، زهره ؛ بازرگان، عباس ؛ حجازي ، اله

 آگاه.
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 ت سمت.(.مديريت منابع انساني.تهران:انتشارا٨٨١٤سعادت،اسفنديار.)

بررسي ويژگي هاي تدريس ازديدگاه شهیدثاني وداللت هاي آن درنظام  (.٨٨٣٨).سعیدي فريد،مهرداد

ارزشیابي.پايان نامه كارشناسي ارشدتاريخ وفلسفه آموزش وپرورش دانشگاه تهران)دانشكده روانشناسي وعلوم 

 تربیتي(

تخدام كشوري موضوع تبصره (.روندارزشیابي مستخدمین مشمول قانون اس٨٨٢٤سوهانگیر،عباس.)

ونحوه ي اجراي آن بعدازانقالب اسالمي ايران،نشريه شماره يک دفترارزشیابي سازمان اموراداري ٠١وماده

 .١٢-١٣واستخدامي كشور،صص

 (. جامعه شناسي آموزش وپرورش. چاپ نهم. تهران : سمت.٨٨١٨) .شارع پور ،محمود

 . چاپ يازدهم. تهران : سمت.(. مهارت آموزش و پرورش٨٨١٢) .شعباني ، حسن

(.معلم،شمع بزم آفرينش)چاپ دوم(.مشهد:بنیادپژوهش هاي اسالمي آستان ٨٨١١شمس الدين،سیدمهدي.)

 قدس رضوي)به نشر(.

سیماي معلم)تكريم شخصیت،صالحیت ها،مهارت ها،خاطرات وتجارب معلمان()چاپ .(٨٨١١صافي،احمد.)

 ن.پنجم(تهران:انتشارات انجمن واولیاءومربیا

 (. تاريخ فرهنگ ايران از آغاز تا زمان معاصر. چاپ هفتم. تهران : ديبا٨٨٣٤صديق، عیسي.)

هجري شمسي.تهران:انتشارات ٨٨١٢(.تاريخ آموزش وپرورش ايران ازايران باستان تا٨٨١٨صفوي،امان اهلل.)

 رشد

)تحقیق .منیه المريدفي ادب المفیدوالمستفید(٨٨١٣عاملي)شهیدثاني(،زين الدين بن علي.)

 رضامختاري(.قم:مؤسسه بوستان كتاب

(.مطالعه تطبیقي درزمینه ارزشیابي كاركنان درچندكشور.ارزشیابي ٨٨٢٣علوي،امین اله.)

 عملكردافراد.مجموعه شانزدهم.مركزآموزش مديريت دولتي

موعه (.ارزشیابي عملكردكاركنان،نظريه ها،روش هاواصول ارزشیابي عملكردافراد.مج٨٨٣١علوي،امین اله.)

 شانزدهم.مركزآموزش مديريت دولتي

 غزالي،محمد.كیمیاي سعادت.به كوشش حسین خديوجم.چاپ پنجم.تهران:انتشارات علمي وفرهنگي.
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 (،تهران:نگاه معاصر.٨٨١١غزالي،محمد.چنین گفت غزالي.ترجمه زاهدويسي)

 غزالي،محمد.)بي تا(.احیاءعلوم الدين)جلداول(.دارالمعرفه.

 .احیاءعلوم الدين)جلدسوم(.دارالمعرفه.غزالي،محمد.)بي تا(

 (.تاريخ دانشگاه هاي بزرگ اسالمي)ترجمه نوراهلل كسائي(.تهران:انتشارات يزدان٨٨٢٨غنیمه،عبدالرحیم.)

 :نشرمجنوناخالق حرفه اي.چاپ اول.تهران(.٨٨١٠)فرامرزقراملكي،احد

 هران:انتشارات طه.(.تعلیم وتعلم ازديدگاه شهیدثاني وامام خمیني.ت٨٨٢٤فهري،سیداحمد.)

 (.مباني برنامه ريزي آموزشي.تهران:نشرويرايش٨٨٢١فیوضات،يحیي.)

 (.مباني برنامه ريزي آموزشي.تهران:انتشارات پناه افزار.٨٨٣٨فیوضات،يحیي.)

 (.سیرآراي تربیتي غرب..تهران:انتشارات سمت٨٨١١كاردان،علیمحمد.)

 زآموزش مديريت دولتي(.مديريت اموركاركنان.تهران:مرك٨٨١٢).كاظمي،بابک

 ٠١-٨٨،صص٨٠٣(.ارزشیابي،حلقه مفقوديادگیري.مجله رشدمعلم،٨٨٣٢كريمي،عبدالعظیم.)

(.فرهنگ نهادهاي آموزشي ايران)ازروزگارباستان تاسیس دولت صفوي(.تهران:انتشارات ٨٨٣٣كسائي،نوراهلل.)

 دانشگاه تهران 

 تب االسالمیه.(.كافي)جلداول(.تهران:دارالك٨٨٢٣كلیني،محمدبن يعقوب.)

تهران:سازمان مطالعه .(٨٨٣٣كوي،لوتان.آموزش وپرورش تطبیقي.ترجمه محمديمني دوزي سرخابي)

 وتدوين كتب علوم انساني دانشگاهها)سمت(

(.ارزشیابي آموزشي چه هست وچه نیست.مجله دانشكده روانشناسي وعلوم تربیتي ٨٨٣٢كیامنش،علیرضا.)

 ٨٨٣-٨٨٨.صص٤-٨دانشگاه تهران.شماره

( تهران : ٨٨٣٨م(. مكاتب فلسفي و آراء تربیتي. ترجمه محمد جعفر پاک سرشت) ٨٣٨٣گوتک، جرالد.ل )

 سمت.

 ه.ق(.بحاراالنوار)جلددوم(.بیروت:داراحیاءالتراث العربي.٨٤٢٨مجلسي،محمدباقر.)

م انساني (.ديدگاههاي نو دربرنامه ريزي آموزشي.تهران:سازمان مطالعه وتدوين كتب علو٨٨١١مشايخ،فريده)

 دانشگاهها)سمت(
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 (.تعلیم وتربیت دراسالم.تهران:انتشارات الزهرا.٨٨٢٤مطهري،مرتضي.)

 ٢٠-٢٣،صص٣٤صالحیت هاي حرفه معلمي .مجله رشدمعلم، .(٨٨٣٠).ملكي ، حسن 

 نهادآموزش اسالمي)ترجمه محمدساكت(.قم:دفترنشروفرهنگ اسالمي..(٨٨٢٤منیرالدين،احمد.)

تجزيه وتحلیل فرم هاي ارزشیابي وآثارآن برعملكردرضايت شغلي معلمان (.٨٨٣٠منشي زاده،مسعود)

 مشهد،پايان نامه:دانشگاه تربیت مدرس

(.وجوه تمايزارزشیابي آموزشي از اندازه گیري،فصلنامه تعلیم وتربیت،سال ٨٨١٨مهجور،سیامک رضا.)

 .٨٢٠ص،٤و٨دهم،شماره

الحات ضروري درتربیت معلم.مجله تعلیم (.نگاهي به شیوه اصالح ونوع اص٨٨٣٨مهرمحمدي،محمود.)

 ٠٣-٠٨،صص٨٨وتربیت،

 (.مديريت استراتژيک منابع انساني وروابط كار.تهران:انتشارات میر٨٨١٨میرسپاسي،ناصر.)

 (.فرهنگ مديريت آموزشي.تهران:نشريسطرون.٨٨١٣میركمالي،سیدمحمد.)

 (.رهبري ومديريت آموزشي.تهران:يسطرون٨٨١٣).میركمالي،سیدمحمد

 درسازمان ومديريت.تهران:يسطرون. (.رفتاروروابط٨٨١٢ركمالي،سیدمحمد.)می

 (. اصول ارزشیابي در آموزش وپروش . مجله آموزش و پرورش )تعلیم  و تربیت(.٨٨١٤).نصفت ، مرتضي 

 (.مقدمه اي برسنجش واندازه گیري علوم تربیتي.تهران:آواي نور.٨٨٣٤نوذري،بوالقاسم.)

 (.غزالي نامه.تهران:كتابفروشي فروغي٨٨٤٠همايي،جالل الدين.)
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 ضمائم

  شهیدثانی

 شرح حال

 بن تقي بن صالح بن مشرف الدين جمالعلي بن بن  بن محمد احمدنورالدين علي بن  شیخ زين الدين بن

يكي از –هجري قمري درخانواده اي اصیل وعلمي درجبع ٣٨٨شوال٨٨،مشهوربه شهیدثاني ،در عاملي جبعي

الطوسي » به جهان گشود.ظاهرا جد او اهل طوس بوده است.ازاين رو شهیدثاني گاهيديده -توابع جبل عامل

 امضا مي كرده است.شهیدثاني ازنجابت ،ذكاوت وعلم دوستي بسیاري برخوردار بود.شرايط آن زمان «الشامي

ه.ق در حالي كه نه سال بیش تر نداشت،قرآن رانزد ٣٠٢نیزبراي رشدعلمي ايشان فراهم بود.درسال

وفات  ه. ق٣٠٣گرامیش ختم كرد،سپس زيرنظروي فنون ادب وفقه را آموخت تااين كه پدرش درسالپدر

 (٤٣-٣٢،صص٨٨٣١يافت.)موسويان،

 تحصیالت وی

كسب علم ودانش ، اورا راهي شهیدثاني تحصیالت مقدماتي رانزدپدرگرامي اش گذراند.عطش اوبراي 

 دس، عراق واستانبول كرد و در محضر اساتیدهاي متعددي چون مصر، دمشق ، حجاز، بیت المق سرزمین

مجرب آن زمان كسب دانش نمود.وي مردي جامع بوده است،عالوه برفقه واصول ،از فلسفه ، عرفان ، طب 

ونجوم هم آگاهي داشته است.ايشان قرآن وادبیات وفقه را كه در طول آن شرايع محقق حلي ولمعه شهید 

سالگي ،در طي مسافرتي ٨٤پدرش آموخته ، پس از فوت پدرش در اول نیز مطالعاتي به دست آورد،در نزد

نموده ،سپس  هشت ساله به شهر میس تحت شاگردي شیخ عبدالمعالي مبادرت به تحصیل فقه استداللي

درمنطقه كرک نوح ، نزد مؤلف محجه البیضاء ، اصول عقائد وفقه را گذراند.در دمشق تخصص هاي طب 

ه علم ودانش خود نموده ودر سفر دوباره اي كه به اين سرزمین داشته،به وهیئت و حكمت اشراقي را ضمیم

ه.ق پس از مراجعه به وطن از عراق ، درمدرسه بعلبک به ٣٣٨قرائت اخبار واحاديث روي آورده ، درسال

 تدريس فقه در مذاهب مختلفه اسالم همت گماشته است. البته ايشان عالوه برسفرهاي فوق سفرهايي نیز به 

حجاز، عتبات عالیات ،بیت المقدس ، حلب ، قسطنطنیه ،كه مجموعا شانزده سفر مي باشد،به عمل ،مصر

 . (  ٣٤-٢٨،صص٨٨١٣آورده است )رحمتي،
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 درجه علمی شهیدثانی

 ايشان در مهد علم ودانش متولد گشته ، درسايه آموزش هاي علمي پدر وشوهرعمه  فن، طبق نظر اساتید

 اجتهاد رسیده و در  واستعداد سرشاري كه داشته ، به درجه اثر هوشتالش وجديت هاي خودش در و

 علوم اسالمي صاحب نظرگرديد تا جايي كه وقتي مي ديد استاد، مطلب تازه اي برايش ندارد،پاي درس

 استاد ديگري مي رفته،برهمین اساس است كه مدت زيادي درپیش يک استاد توقف نمي كرد، بدين سبب

 ، ازمحضراساتیدزيادي اعم ازشیعه وسنيودرابي واسطه ومستقیم به دست مي آوردهنظرات علماي معاصرخ

 بهره ها برده ،تاجايي كه اجازه روايت ازبیست وپنج عالم شیعه وسني راكسب نموده است.

تنها اساتید سني او را دوازده تن نوشته اندبه همین جهت مردي جامع بوده است.مدتي در بعلبک به پنج 

 (١٨-١٣،حنفي،شافعي،مالكي وحنبلي( تدريس مي كرده است.)همان،صصمذهب )جعفري

      تألیفات

 نويسنده اي زبردست وبسیار پركار بود وبا اطالعات علمي وسیعي كه در علوم مختلف به ويژه در شهیدثاني 

 به بسیار ارزنده اي ودر موضوعات مختلف و سال(آثار علمي٣٣فقه داشت ،توانست درمدت عمر كوتاه )

وفرهنگ اسالمي عرضه دارد وبر میراث پربار اسالم بیافزايد. شهید، پیش از هفتاد كتاب و رساله  جامعه

 درباره ي موضوعات گوناگون نوشته است كه دو كتاب لمعه و سالک وي درفقه ومنیه المريد در اخالق و

 (١٨-١٠تعلیم وتربیت ازجمله مهم ترين آن هاست.)همان ،صص

 

    داب المفید والمستفیدمنیه المرید فی آ

ثاني است كه به آداب و وظايف كتاب منیه المريد في آداب المفید والمستفید از كتاب هاي مشهور وشهید 

معلم وشاگرد،آداب مناظره وكتابت ،آداب افتا وغیره پرداخته است. اين كتاب كاملترين ومفصل ترين كتابي 

گاشته است.مؤلف ، خود به ورع وتقوا وزهد آراسته بود است كه يک فقیه بزرگ درموضوع تعلیم وتربیت ن
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وافزون بر اين ،كتاب را دراوج شكوفايي علمي وكسب تجارب فراوان از شیوه هاي گوناگون تدريس در شام 

 ومصر به تحرير درآورده است.

 

اگرد از نظر دركتاب منیه المريد في آداب المفیدوالمستفید ، شهیدثاني تمام آن مواردي را كه آموزگار وش

اخالق نیكو و ويژگي هاي پسنديده بايد داشته باشندو وظايف قاضي هنگام قضاوت ومعني هنگام فتوا دادن 

كه به هر دانشجوي واستادي ومعلمي و است تربیتي وعظیم «كتابي»را به اختصار برمي شمارد. اين كتاب 

چقدر شايسته است كه :»آن گفته است  روحاني خواندنش وظیفه است .... ومیرزاي شیرازي بزرگ درباره ي

شهیدي «.)اهل علم ، مواظبت نمايند به مطالعه اين كتاب شريف و متأدب شوند به آداب مزبور در آن 

 (٣٢٣،ص٨٨٢٨وحكیمي ،

اين كتاب دريچه اي به دنیاي آموزش وتربیت است در اين كتاب ، شهید ثاني نظريه تربیتي متكاملي را 

 معرفتي آموزگار وشايستگي ها وبايستگي هاي دانش آموز ارائه مي دهد. پیرامون ابعاد گوناگون

ويژگي ديگر منیه المريد آن است كه زين الدين از منابع اصیل اسالمي ومآخذ مهم عامه وخاصه را در بست 

وي بیشتر متأثر از سبک غزالي به ارائه تعلیم وتربیت ديني محض آراي تربیتي خود سود جسته است 

 وسعي داشته است از تاثیر افكار يوناني و فلسفي در تعلیم وتربیت پرهیز كند.پرداخته 

به عنوان نمونه از كتاب هاي روايي شیعه :كتاب   در نگارش منیه المريد از منابع فراواني استفاده شده است

سنت كافي ، امالي ،خصال وتوحید شیخ صدوق وتفسیر منسوب به امام حسن عسكري )ع(. واز منابع اهل 

مي توان به شرح صحیح مسلم ، مسلم المهذب نووي ،احیاء العلوم ، تفسیر فخر رازي اشاره كرد وبیش از 

-٢٠٨،ص٨٨١٨ق(بهره برده است .)كسايي ،٣٨٨) ألیف ابن جماعههمه از كتاب تذكرة السامع و المتكلم ت

٢٠٠) 

 

 غزالی

 شرح حال

م متولد ٨٢٣١ه.ق/٤٣٢غزالي طوسي ، درسال حجت االسالم زين الدين ابوحامد محمد بن محمدبن احمد

م رخت از اين جهان بر بست. غزالي يكي از نوابغ ايران است كه در قرن ٨٨٨٨شد ودر پانصد وپنج هجري /

 پنجم ظهور كرد.
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ه.ق از دنیا ٤٢٣پدر غزالي محمد بن محمد مردي درويش وصالح ولي بي بهره از سواد بود ودر حدود سال 

ان صوفي مشربش را كه ابواحمد بن محمد راذكاني نام داشت وصي خود قرار داد رفت.او يكي از دوست

علوم ديني وادبي را وسرپرستي فرزندان خود را به او سپرد وغزالي در كودكي نزد احمد راذكاني 

 (٣-٨٢،ص٨٨١٣فراگرفت.)كرمي،

 تحصیالت وی

ه جرجان نزد امام ابونصر اسماعیل غزالي در كودكي علوم ديني وادبي را از احمد راذكاني آموخت وسپس ب

رفت ونزد اوشاگردي كرد وپس از آن به نیشابور كه مركز استان خراسان بود رفت ونزدمعروفترين دانشمندان 

آن شهر، امام الحرمین ابوالمعالي جويني به تحصیل پرداخت ومتون جدل وكالم ومقدمات فلسفه را به خوبي 

 آموخت.

زالي نگذشته بود كه در علوم وفنون متداوله ي زمان خويش، ادبیات ، هنوز بیست وهشت سال از سن غ

دست به كار  جدل و...... استاد به معني حقیقي گرديد ودر نیشابورفلسفه، اصول ، حديث ،درايت ، كالم ،

هجري كه امام الحرمین درگذشت پس از رحلت ٤٣١تألیف وتصنیف بردو همچنان مالزم استاد بود تا سال

نیشابور هجرت كرد ودر عسكريا معسكر نزديک نیشابور،به خواجه نظام الملک طوسي پیوست  استادش از

ومدت چهارسال در بغداد به تدريس و خطابه و وعظ ومناظره وتألیف و تصنیف اشتغال داشت.ايشان در طول 

زمان عمر خودبه نقاط مختلف جهان سفر كرد و در اين دوران نیز به كسب علم و دانش و معرفت هاي 

 (٨٢-٨٨،ص٨٨١٣مشغول بود.)كرمي،

 

 درجه علمی غزالی

غزالي زماني كه درمحضر جويني بود مجتهدشد وحتي از استاد خود از استاد خود هم پیش افتاد و وقتي ديد 

« شرف االئمه»و« الدين زين »استاد، مطلب تازه اي برايش پاي استاد ديگري مي رفته ،خواجه حسن او را 

 استاد نظامیه بغداد قرار داد. غزالي در بغداد تنها تدريس نمي كرد؛ فتوا مي داد ولقب داد و او را 

كتاب مي نوشت ومناظره مي كرد .بر امور نظامیه ناظر بود وبه در بار مي رفت و در حوادث جانب خلیفه نگه 

مي ايستاد مي داشت و به مجلس ذكر مي آمد وبه رباط مي رفت و در حلقه صوفیان مي نشست . به خطابه 

 (٨٨،ص٨٨١١و موعظه مي كرد.)رفیعي ،
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 تألیفات

و تألیفات بسیار به فارسي وعربي از خود به يادگار گذاشته وجهانیان را از غزالي از دانشمنداني است كه آثار

خرمن معارف و فضايل خويش بهره مند ساخته است .به همین جهت او را سیدالمصنفین لقب داده 

 (٨٨،ص٨٨١٣اند.)كرمي،

اثر اصلي ، منسوب و مشكوک به غزالي نسبت  ٤٣٣به گزارش عبدالرحمن بدوي در كتاب مؤلفات الغزالي ،

اثراز آن ها بي ترديد ازآن غزالي است.اين نوشته ها عموما بر موضوعات اخالق ،فقه، ٣٠داده شده است كه 

كه مهم ترين كتاب در  فلسفه ، حديث و منطق است مشهورترين اثر وي احیاء علوم الدين استاصول ،

اخالق اسالمي شمرده مي شود. هم چنین موضوع تعلیم و تربیت را مي توان در كتاب هاي كیمیاي سعادت 

كه خالصه اي به فارسي احیاء العلوم است ،نصیحه الملوک ،فاتحه العلوم،میزان العمل والقسطاس المستقیم 

 (٢٢٣-٢٢١،ص٨٨١٨يافت.)كسايي،
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Abstract  

Ethics teacher is an important items that should be considered in the process 

of teachhing and training. 

In this research performance evaluation system for teachers looking to find 

ethical criteria for assessing the competence of teachers in our Islamic country. 

Evalution of indicators obtioned with the oveticai foun dations of found 

amental revalution try to use these indicators in evalution system. 

The descriptive method to express the moral chracters of Imam Mohammad 

Ghazali and shahid Al thani by anaiyzing the components of the extracted 

features we will realize that:what qualifications for ethics teachers can be 

considered. 

BY evalution and analyzining these charecters we gadered ٨ questionnaire as 

in(students parentes returning supervision of students and self survay) have 

been presented as solution.  
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