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هر نظام آموزشی برگرفته از مکتب فلسفی و نظام فکری خاصی است، که این امر بسته به : چکيده

« شاگرد –معلم »ایدئولوژی و مبانی فکری آن نحوه ی تعامل و ارتباط بین دو عنصر اصلی تعلیم و تربیت 

را ترسیم نموده اند. این تفاوت گاه به محوریت معلم و گاهی به محوریت شاگرد یا شکل سوم یعنی 

محوریت سایر عناصر مانند محتوای درسی منتهی می گردد که در هر کدام نقش و جایگاه معلم و شاگرد 

ت خواهد بود. هدف و میزان اثر گذاری هر کدام بر نحوه و میزان شکل گیری شخصیت انسانی متفاو

پژوهش بررسی تطبیقی رابطه معلم و شاگرد از منظر  مکاتب فلسفی غرب، اندیشندان غربی و مکتب 

اسالم و خصوصاً اندیشمندان اسالمی است. مدل پژوهش توصیفی و رویکرد آن تطبیقی تحلیلی که با 

لیسم و رئالیسم و تومیسم شیوه اسنادی صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که معلم در مکتب ایدا

محور است و گزینش آن بسیار با اهمیت و ارتباط با شاگرد یک ارتباط عمودی است. اما در مکتب 

پرگماتیسم شاگرد محور کار است و برای حل مسائل مشکل گشایی می کند معلم بجای میدان داری به 

هد. از منظر اسالم رابطه معلم و شاگرد هدایت می پردازد و گاه مقام خود را تا حد یک شاگرد تقلیل می د

عالوه بر رابطه آموزشی یک رابطه معنوی عمیق می باشد چنانچه معلمی شغل انیباء بیان شده است. 

وظیفه معلم اسالم گرا صرف آموزش محض نیست وی نقش زمینه سازی جهت رشد و تعالی معنوی 

 دا محوری عجین می باشد.این رابطه چند بعدی و با  خمتربیان را عهده دار است. 

 مکاتب فلسفی، ایدآلیسم، رئالیسم، پراگماتیسم، اسالم :يديکل واژگان

 

 مقدمه

از بهترین امتیازات جامعه بشری هنرمعلمی است. معلم با تعلیم و نشر علم انسانها را به سوی کمال و پیشرفت سوق می 

دهد و عشق و ایمان را بر لوح جان و ضمیر پاک انسانها ثبت می کند و ندای فطرت را در فضای عالم طنین انداز می گرداند. 

ظام و تعلیم و تربیت هر نظام آموزشی جایگاه ویژه و مهمی دارند و در این دانش آموزان به عنوان یادگیرندگان در ن
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بر رابطه معلم و شاگرد از منظر مکاتب فلسفی غرب تحلیلی 
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حوزه،تاثیرات  ارتباط بین دو عنصر اصلی یعنی معلم و دانش آموز بر کیفیت یادگیری و دانش افزایی برهیچ صاحب نظری 

 پوشیده نیست.

از  یکی که می شوند متوجه کار، آغاز همان در ندارد. معلمان معنی آموزش نباشد، رابطه معتقد است اگر 1اسپالدینگ

 ترجیح را دانش آموزان معلمانی 2است. از طرفی هم به عقیده کیلن دانش آموز با ارتباط برقراری نحوة مسائل، مهمترین و اولین

 استفاده خاصی مهارت های از معلمان آن در دانش آموزکه و معلم مثبت روابط آن از مهمتر باشد. دوستانه و گرم که می دهند

 (. 1991است )کلین،  ارتباط در بیشتر درسی دستیابی های و به مدرسه دانش آموزان مثبت واکنشهای با می کنند،

دانش  عنوان به می گذارد. او تأثیر یادگیری روی زیادی حد تا دانش آموز و معلم رابطة کیفیت چگونگی که است مسلم

می  بیشتری تالش و سعی درسهایشان خواندن در ورزیدیم، عشق می آنها به یا داشتیممی  دوست را خود معلمان وقتی آموز،

 که چرا باشند، داشته معلمانشان از مثبتی نظر دانش آموزان که است مهم (. این1812می گرفتیم)زندی،  یاد بیشتر و کردیم

دانش  با ارتباط و میان فردی معلم رفتار کیفیت و دارد مؤثر آموزشی محیط ایجاد در زیادی اثر درس درکالس رهبری معلمان

 (.2660، 8درس )خین و آتپوتاسامی کالس در رهبری کیفیت از است نشانهای آموزان

 کالسی، ایجاد برای او ظرفیت نیز و می کند ممکن را دانش آموزان با صحیح انسانی توسعة روابط که معلم تواناییهای  

 (.2660، 4هستند )مویجس و ریلندز کارآمد تدریس برای مهمی خصوصیتهای موافق، و دموکراتیک

دانش  با خوب ارتباط ایجاد کنند، استفاده تدریس مهارت در و دانش از مجموعه های از می توانند معلمان که حالی در

(. به اعتقاد 2660دارد) خین و آتپوتاسامی،  آنها دانستن به نیاز معلم که است خصوصیات مؤثری و شخصیت به مربوط آموزان

 سکوت کالس، در مدیریت مثال عنوان به نماییم برقرار مؤثر ارتباط دیگران با نمی توانیم کردن صحبت با صرفاً 1کنت و بن

(. از طرفی هم 1999، 0مورد استفاده قرار می گیرد)کنت و بن کمتر همه از که حالی در است، استفاده برای مهارت راحتترین

 فهم جنبه های از دانش آموزان یادگیری برای کالس در اساسی فردی میان مؤثر روابط بر این باور است که جنبه های 2کازدن

 (2661، 0نیستند )کازدن کم اهمیت تر ذهنی

 کردن بهینه برای هستند. معلمان کالس محیط از مهمی جنبه های او بودن و دانش آموزان و خوب معلم میان ارتباط

 محیط کالسی ایجاد به قادر معلمان است ممکن کنند. ایجاد قوی یادگیری محیط تا کنند تالش بایستی محیط، می شرایط

 خوبی احساس فردی هر آن در باشد که شده شناسایی مثبت میانفردی روابط طریق از که موافق محیطی مطلوبتری باشند،

 انواع باید باشند، موفق انسانی با دانش آموزان در روابط بخواهند معلمان (.  چنانچه2660، 7باشد) وان پتگم و همکاران داشته

 است روابطی خوب، انسانی (. روابط1879قرار دهند و آنها را به کاربندند)صالحیان،  نظر مد را ارتباط اساسی مهارتهای و ارتباط

 (.1870شود) اردبیلی، ذهنی منجر و اجتماعی روانی، سالمت به که

در واقع فاعل علم است. علم نیز به معنی معرفت و دانش و حصول یقین می باشد. در فرهنگ  ومعلم واژه ای است عربی 

خود مستلزم ترجمه و شاگرد نیز در فرهنگ معین به متعلم ترجمه شده  معین در زیر شاخه های علم بر اخالق نیز تأکید دارد.

 .ه نموده که بر این اساس می توان شاگرد را فرا گیرنده راه و روش و شگرد دانستاما شگرد را راه و روش ترجم .ی دیگری است

با توجه به  در واقع شاگرد اسم فاعلی است که در مقام مفعول واقع شده و فاعل اصلی یا آموزنده ی شگرد همان معلم است.

به عقاید هر نظام فکری و تفسیر شان از این معنای این دو واژه می توان یک تعامل دو سویه برای ایشان متصور بود که نظر 
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 دریافت و را ارسال هایی پیام نفر دو آن جریان در که تعاملی فرایندی عنوان به توان می را ارتباط ارتباط متفاوت خواهد بود. 

 (.1812 هستند )برکو، هم با همیشه و رابطه اطالعات عنصر و گرفتن و دادن فرآیند، این در که کرد توصیف کنند، می

 خوب میانفردی و رفتار معلم و دانش آموزان، شخصیت میان ارتباطات عنوان با ( در پژوهشی2660وان پتگم و همکاران)

 رسمی، معلم شخصیت میان ارتباطی آیا است که موضوع این بررسی پژوهش این انجام از اصلی هدف داده اند. انجام معلم بودن

 یافته ها دارد. وجود میفهمد، را خودش بودن خوب معلم که راهی و کالسهای درس در معلم توسط شده تجربه ارتباط های

درجة  باال تدریس سابقة با معلمانی که طوری به است، وابسته تدریس تجربة سالهای به بودن معلم خوب که می دهد نشان

 معنا داری رابطة معلم بودن خوب و آموزانارتباط های میان فردی معلم و دانش  بین همچنین دارند. را بودن خوب از بهتری

دارد  را بودن خوب از باالتری می کند، نمرات تلقی دوستانه  کمک رسان و رهبر یک عنوان به را خودش که معلمی .دارد وجود

 معلوم همچنین و در این زمینه میزان ارتباط موثر و مفید با دانش آموزان بر ایجاد فضای مناسب یادگیری تاثیرگذار می باشد.

می  ایجاد دانش آموزان میان را بیشتری همکاری زن معلمان که حالی در رقابت هستند به متمایل بیشتر مرد معلمان که گردید

 .کنند

دانشگاه  در میان فرهنگی مطالعة :دانش آموزان و معلمان بین میانفردی ارتباط عنوان با ( درپژوهشی2667) 1ژان و لی

دانش  و معلمان ارتباط های میانفردی تفاوتهای بین بررسی پژوهش این انجام از هدف داده اند. انجام استرالیا و چین های

 بر زیادی اثر جنسیت، و ایدئولوژی فرهنگ ها، که داد نشان یافته های پژوهش می باشد. استرالیا و چین دانشگاه های در آموزان

و  تدریس تنظیم ورای در رابطه این نشانة چینی ها منظر از خصوص به دارد، دانش آموزان و میانفردی معلمان ارتباط از دریافت

( در مقاله ای با عنوان بررسی تطبیقی ویژگی ها و روابط 1896ابوسعید داور پناه و همکاران ) .می گیرد قرار فعلی یادگیری

دومتفکر دارای وجوه تفاوت و تشابهی در معلم و شاگرد از دیدگاه امام محمدغزالی و توماس آکویناس نتیجه می گیرد که این 

زمینه ویژگی های معلم و شاگرد و روابط بین آنها می باشند که البته وجوه تشابه آن ها بیش از جنبه های افتراق بوده است. هر 

ه این دو متفکر در خصوص ویژگی های معلم و شاگرد و رابطه معلم و شاگرد دارای نقطه نظرات مشترک زیادی هستند از جمل

که از نظر هر دو خداوند معلم واقعی انسان هاست. همچنین هر دو عقیده دارند که کار معلم، پاکسازی، راهنمایی و هدایت 

شاگردان بوده و وظیفه دارد که شاگرد را در جهت رسیدن به کمال، سعادت، خوشبختی و اطاعت از فرمان خداوند یاری نماید. 

وص مواردی چون اولویت یادگیری علوم مختلف، یادگیری علوم اختیاری و اجباری، نحوه البته این متفکران مذهبی در خص

( در مقاله ای با عنوان بررسی ویژگی های 1811احمد شاهورانی و همکاران ) آموزش و فرایند آموزش با هم اختالفاتی دارند.

روش توصیفی)همبستگی( و بوسیله پرسشنامه  دانش آموز با یادگیری ریاضی در شهرا تهران و با -ارتباطات اثربخش معلم

صورت گرفته است   SPSSو آزمون همبستگی پیرسون تحن نرم افزار   T-Testمححق ساخته و مدل تحلیلی دو گروه مستق 

بین ویژگی های اثر بخشی ارتباطات معلمان ریاضی و دانش آموزان تفاوت عناداری وجود ندارد. همچنین  نتیجه می گیرد که 

معلمان ریاضی زن نسبت به معلمان ریاضی مرد در استفاده از ویژگی های اثربخش ارتباطات میان فردی به نحو بهتری عمل 

رند، همچنین بین ویژگی های اثربخشی ارتباطات میان معلم و کرده اند و دخترها نسبت به پسرها در یادگیری ریاضی موفق ت

 دانش آموزان و یادگیری ریاضی همبستگی مثبت وجود دارد.

 

  طرح مساله

عنوان مهمترین عامل نظام تعلیم و تربیت،  به ارتباطی معلم و دانش آموز  از میان تمامی عوامل آموزشی و تربیتی، نقش

های تدریس و های معلم، مانند شناخت فرآیند رشد کودکان و نوجوانان، شیوهجایگاه و اهمیت بسزایی دارد. تمامی فعالیت

که در آموزان، دخالت زیادی دارند. معلمانی مندی به رشته تدریس خود، از عواملی هستند که در آموزش و پرورش دانشعالقه

آموزانی توانا و محتوای رشته تدریس، اغلب دانش عالوه بر تسلط برکنند، متعددی استفاده میارتباطی های خود از شیوه کار

در حوزه ارتباط با آموزشی و روانشناسی  فلسفی،های دهند. معلم برای کسب موفقیت در تدریس، باید از نظریهخالق پرورش می

معلم باید با اصول و اهداف آموزش و پرورش و  ارتباطاات میان فردیعات الزم و کافی داشته باشد. آگاهی و اطالدانش آموزان 
                                                           

8- Zhan & Le 
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های تربیتی و آموزشی خود، شاگردان را آموزان هماهنگ باشد، تا بتواند ضمن جهت دادن به فعالیتهای شخصیتی دانشویژگی

ای دارند. های آموزشی نیازهای ویژهرندگان در هر یک از دورهبه سوی اهداف تعلیم و تربیت هدایت و راهنمایی کند. فراگی

تواند در پیشرفت ها تحصیلی میآموزان در هر یک دورهبنابراین آشنایی مربیان و معلمان با خصوصیات رشد و نیازهای دانش

با شخصیت ترین مردمان  ومعلمان ایران که جزء نجیب ترین از طرفی هم  یادگیری و رشد و تکامل شخصیت آنها مؤثر باشد.

ولی در موارد زیادی  .امین مردم در سراسر ایران می باشند دارای خصوصیات منحصر به فردی هستند ایران زمین هستند و

. مشاهده می شود که در ایجاد ارتباط صحیح با دانش آموزان ناتوانند و این عامل باعث عدم موفقیت آنها در تدریس شده است

 ، روابط انسانی ، معلم از طریق مدیریت وسازماندهیاست یادگیری اثرگذار مختلف تاجه از رتباط او با فراگیرانو ا رفتار معلم

ناآگاهی از اهمیت و جایگاه ارتباط بین معلم و شاگرد قطعاً می  موقعیت مناسب تری برای یادگیری فراهم می سازد.می تواند 

نداخته و زمینه ساز کجروی ها شود لذا توجه به این بعد در حوزه تعلیم و تربیت تواند مسیر آموزش و یادگیری را به مخاطره ا

اهمیت ویژه ای دارد و می طلبد معلمان ما ضمن آگاهی و آشنایی با مباحث نظری در این زمینه دیدگاه و تفکر خود را نسبت به 

 ارتباط معلم و شاگرد ارتقاء بخشند.

ه تعلیم و تربیت رخ داده است و این عامل باعث دگرگونی در جنبه های مختلف با توجه به تغییرات شگرفی که در حوز

آموزشی شده بی شک رابطه معلم و شاگرد نیز این قاعده مستثنی نبوده و دچار تغییرات شده که گاهاً این تغییرات باعث 

مبانی فلسفی عمیقی بوده که در گذر آشفتگی و سردرگمی در این مقوله شده است. هر نظام آموزشی در ماهیت خود برگرفته از 

زمان ایجاد شده اند و این مفروضات بر سیاست های کلی نظام های آموزشی تاثیرگذار بوده و خط مشی های اصلی را ترسیم 

نموده اند لذا رجوع به نظریات فلسفی درباره ارتباط معلم و شاگرد و تطبیق آن با نظریات اسالمی راه را برای معلمان روشن 

واهد ساخت. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی رابطه معلم و شاگرد از منظر مکاتب فلسفی و آموزه های اسالمی صورت خ

 گرفته و با توجه به مبانی نظری و پژوهشی به دنبال پاسخ به سواالت زیر می باشد: 

 دیدگاه های مکتب فلسفی درباره رابطه معلم و شاگرد چگونه است؟ -1

 ن غربی رابطه معلم و شاگرد را چگونه  توصیف نموده اند؟اندیشمندا -2

 در آموزه های اسالمی رابطه معلم و شاگرد چگونه ارائه شده است؟  -8

 جایگاه معلم از منظر اندیشمندان اسالمی، آیات و روایات چگونه تشریح شده است؟ -4

 آداب وظایف معلم نسبت به شاگرد و در کالس درس چگونه است؟ -0
 

  شناسی روش

روش تحقیق حاضر از نوع نظری است با روش تحلیل محتوا و با رویکرد کیفی و به صورت علمی مروری انجام گرفته 

اسنادی  -است. ابزار جمع آوری اطالعات، فیش های برداشت شده از کتب و مقاالت گوناگون و یا از طریق مطالعه کتابخانه ای

ی و دست اول و دوم که توسط صاحبنظران درمکاتب  فلسفی مختلف، اندیشمندان بوده است. قلمرو تحقیق کلیه منابع اصل

غربی و اندیشمندان اسالمی موجود بوده مورد بررسی و تحلیل و تطبیق قرار گرفته است. در این پژوهش بر اساس تحلیل و 

داده اند. شیوه انتخاب منابع که مبنای تطبیق منابع، یافته ها ی پژوهشی ارائه شده و در نهایت این یافته ها مورد بحث قرار 

تحلیل قرار گرفته است، عمدتاً اصالت منبع، موثق بودن و مرجعیت نویسنده یا نویسندگان بوده است. همچنین قابلیت دسترسی 

محور به منابع نیز وجه نظر قرار گرفته. پژوهش حاضر ضمن اینکه از حالت مسئله پژوهشی برخوردا است، مسئله محور یا سوال 

است و واجد صبغه موضوع پژوهی نیز می باشد. مطالعه حاضر ضمن اینکه تطبیقی است، تحلیلی نیز می باشد و براین اساس، 

نگارنده پس از مطالعه نظرات و دیدگاه ها در زمینه ارتباط معلم و شاگرد در مکاتب فلسفی و اندیشندان غربی و اسالمی تحلیلی 

( این شیوه یکی از راه های اعتبار بخشیدن به یافته های حاصل از مطالعات 1994) 9زعم آبزنرچندسویه ارائه داده است. به 

 کیفی است.

 

                                                           
9 - Iyzener 
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 بحث اصلی 

 دیدگاه مکاتب فلسفی غرب 

  10مکتب ایدئاليسمرابطه معلم و شاگرد در

شاگرد، بر نقش در خصوص رابطه معلم و ریشه های این مکتب به افکار افالطون فیلسوف یونان باستان بر می گردد. 

محوری و حساس معلم تأکید زیادی می شود. معلم ایدئالیست به عنوان فردی بالغ باید کسی باشد که برای خود به دیدگاهی 

فرهنگی دست یافته باشد و او باید شخصی باشد که نقش های گوناگونی را در مجموعه ای از ارزش هایی هماهنگ تلفیق داده 

این امر به آن معنی نیست که معلم در شخصیت متعلم تصرف کند. دانش آموز تالش می کند تا چشم انداز معقولی به  باشد.

 درون شخصیت خویش بدست آورد. همانند همه انسان های دیگر، ماهیت و شخصیت روحانی متعلم دارای ارزش واالیی است. 

و او را یاری دهد تا به تحقق کامل ترین حد شخصیت خویش نایل آید.   ودمعلم باید برای متعلم احترام قائل ش به این ترتیب، 

چون معلم الگو نماینده پخته فرهنگ است، گزینش او کمال اهمیت را دارد. معلم باید مظهر ارزش ها باشد، دانش آموزان را 

 دوست بدارد و شخصی با انگیزه و پر شور باشد. 

 می شمارد:  اوصاف معلم را چنین بر 11دانالد باتلر

 برای دانش آموز تجسمی از فرهنگ و واقعیت باشد.    -1

 در خصوص شخصیت انسانی متخصص باشد .    -2

 در فرایند های یادگیری صاحب نظر بوده ، قادر باشد که تخصص را با اشتیاق در آمیزد .    -8

 برای رفاقت دانش آموزان ارزش قائل باشد .     -4

 ری را در دانش آموزان بیدار کند . عالقه به یادگی    -0

 در یابد که اهمیت اخالقی تدریس در هدف آن یعنی در به کمال رساندن انسان ها نهفته است .    -0

 (.1997)گوتک،  به تولد دوباره فرهنگ طی هر نسلی کمک کند    -7

ه که در تمامی جریان آموزش آنچه از بررسی مبانی این مکتب استنباط می شود مبین ریشه های معلم محوری بود

معلم نقش تعیین کننده را برعهده دارد.  از منظر این دیدگاه معلم ائدآلیست مظهر کاملی از عالی ترین ارزشهای 

فرهنگی،آموزشی، اعتقادی است. تقلید فراگیران از معلم اساس روش های آموزش را شامل می شود تقلیدی اخالقی که در 

د. پی جویی ارتباط معلم و دانش آموز ائدآلیستی در عصر حاضر دشوار است چراکه در آموزش و زندگی آن متجلی خواهد ش

 پرورش معاصر معلم یکی از ارکان آموزش و ارتباط محسوب می شود نه تمام آن.

 

  12رابطه معلم و شاگرد در مکتب رئاليسم

می بایست معلم خاستگاه این مکتب نظریات ارسطو می باشد مفروضات این مکتب غربی گویای این مطلب می باشد که 

معلمان باید هم در زمینه هنر   .پروشکاری حرفه ای است او ،باشد زمینه ماده درسی و روش تدریس دارای دانش و مهارت در 

مقصود از این تربیت همگانی کمک به معلمان است تا به  .برخوردار شده باشندها و هم علوم لیبرال از تعلیم و تربیتی همگانی 

ه روابط شاخه های مختلف معارف را با یکدیگر و با پرورش قوای عقالنی انسان درک می کنند، تبدیل کافراد تحصیل کرده ای 

 آموزان متخصص باشند. شوند. عالوه بر بهره مندی از آموزش و پرورش همگانی معلمان باید در تربیت دانش 

از حقوق انسانی خودفرمانی، خود شکوفایی و خود سامانی بهره مند  به عنوان فردی تلقی می شود که ذاتاً یادگیرنده

است. دانش آموزان که سعی دارند در زمینه معارف بشری به رشد و کمال دست یابند، این حق را دارند که متخصصانی تربیت 

موزشی حرفه ای را به عنوان معلم در کنار خود داشته باشند . اما یادگیری که مستلزم تعهد و کاربرد است، یافته و بهره مند از آ

 )همان(. مسئولیت اولیه دانش آموز است

                                                           
10- Idealism 
11 - Donald Butler 
12 - Realism 
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چنانچه از بررسی مفهومی این مکتب برآورد می شود عنصراولیه در امر آموزش و یادگیری معلم است. معلم رئالیست 

تیار فراگیران قرار می دهد. او می بایست انتقال دهنده دانش باشد و عالوه بر تسلط بر شیوه های معلومات خود را در اخ

سخنرانی، بحث و گفتگو بر آزمایش نیز مسط باشد. بر اساس مفروضات رئالیستی دانش آموز عنصر سوم در آموزش می باشد لذا 

ود. یافتن مظاهر ارتباط معلم و دانش آموز رئالیستی در ارتباط معلم و شاگرد ارتباطی یک طرفه و تک بعدی محسوب می ش

 آموزش و پرورش معاصر دور از ذهن نیست ، وجود دروس تاریخ، زبان و برنامه درسی موضوع محور دال بر ارتباط رئالیستی دارد.

 

 18رابطه معلم و شاگرد در مکتب توميسم

آموزش را داراست که از طریق آموزش عامدانه می کوشد معلم شخص بالغی است که توشه ای از معرفت یا مهارت قابل 

آن را در اختیار دانش آموزان قرار دهد. دانش آموز باید در فرایند رابطه معلم و شاگرد فعاالنه مشارکت جوید زیرا وی بالقوه 

 دارای توانایی عقالنی درک و تملک معرفت است.

معلم باید کلمات صحیح انتخاب کند، سبک   رای ایجاد ارتباط مؤثر،معلم نظام تومیستی باید ارتباط گر ماهری باشد . ب

مناسب سخن گفتن را به کار برد و از امثله، توصیفات و مقایسه های مناسب استفاده کند. معلم باید مراقب باشد که تدریس به 

لمان عالوه بر نقش فکری، دارای نقش مع .لفاظی یا موعظه محض تنزل نکند تا کلماتی به کار می برد دور از تجربه متعلم نباشد

 (.1997)گوتک، اخالقی مهمی نیز هستند. نقش الگوها و اسوه ایی را که شایسته تقلید هستند، ایفا نمایند 

واقع گرایان الهی عقیده دارند معلم رسالت برای خدمت به انسانیت دارند لذا دیگاه آنان به معلم فرا آموزشی است و 

لیت و رئاآلیست بعد مذهبی و خدا را نیز برای معلم و ارتباط با دانش آموزان لحاظ شده اند. نقش اخالقی نسبت به مکاتب ائدآ

معلم در ارتباط با دانش آموز بسیار مهم تلقی می شود چنانچه در این مکتب وجود کشیشان تبیین کننده ارتباط های معنوی 

 با دانش آموزان است.
   

  14ناتوراليسم رابطه معلم و شاگرد در مکتب

نمایندگان بزرگ این مکتب فکری هستند دراین  17، هربرت اسپنسر10، یوهان هانریش پستالوتسی10ژان ژاک روسو

معلم در درجه اول کسی است که با طبیعت کامال هماهنگ باشد. معلم که نقش تربیتی محیط طبیعی درک می کند، در مکتب 

های طبیعی همکاری می کند. مهم آنکه با وقوفی که معلم نسبت به مراحل  طبیعت دخالت نمی کند بلکه با جذر و مد نیرو

رشد و نمو آدمی دارد، دانش آموز را مجبور به یادگیری نمی کند بلکه یاد گیری را از تحریک او به کاویدن و بالیدن از راه تعامل 

یری دانش آموز عجله ای ندارد، فردی صبور، با محیط خویش، ترغیب می کند. ثانیا معلم به عنوان پرورشکاری که برای یادگ

 سهل انگار و بی آزار است. 

دانش آموز موقعی یاد می گیرد که آماده باشد. معلم در مقام پرورش کار موافق روش کشفی است که طی آن محصل 

زیادی نشان می دهد، نمی دارد. معلم که از خود شکیبایی  دانش را خود کشف می کند بی آنکه معلم نیابتا آن را به وی ارزانی

تواند حقیقت را به متعلم عرضه نماید، بلکه باید پا پس بگذارد و شاگرد را به خود اکتشافی ترغیب نماید. معلم کودک مدار بر 

خالف شیوه های سنتی انتقال اطالعات به ذهن شاگرد، به کمک راهبرد های غیر مستقیم به تدریس می پردازد. با وجود رابطه 

در محیطی بسیار آرام  شاگردی سهل انگارانه و آرام، یکی از وجوه آموزش و پرورش طبیعت گرایانه، بی تکلفی است. –معلم 

نیازها، غرایز و سائق های  سرشت او را نیالوده است. کودک )وحشی نجیبی( است، انسانی ابتدایی که تباهی های جامعه ی فاسد،

تربیت مورد اعتماد و اتکا قرار گیرند. به تدریج این احساسات به ایده های روشن  کودک باید به عنوان مواد خام برای تداوم

 )همان(. تبدیل می شوند که مبنای عمل خرد مندانه را فراهم می آورند

                                                           
13 - Thomism 
14- Naturalism  
15 - Jean Jacque Rousseau 
16 - Johan Heinrich  Pestalozzi 
17 - Herbert Spencer 
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آنچه از مفروضات این مکتب استباط می شود رویکرد شاگرد محوری محض و بی قید و شرط می باشد. ارتباط معلم و 

تنزل می کند که اگر شاگرد راغب نباشد آموزش مختل خواهد شد. تمام برنامه های آموزشی بر محور تمایالت و شاگرد آنچنان 

عالیق شاگرد و طبیعت ذاتی او استوار است. کودک مداری و آموزش غیر مستقیم مبانی اصلی ارتباط معلم و شاگرد ناتورالیستی 

ت زمینه برا برای فهم و ادراک و اکتشاف او مهیا سازد. رابطه معلم و شاگرد هستند. دانش آموز نقش کاشف دارد و معلم می بایس

آرام و همراه طبیعت کودک پیش می رود و نوعی آموزش و پرورش غیر رسمی در سراسر این مکتب به چشم می خورد در حالی 

داشته است. کاهش رسمیت مدرسه  این اصل در مکاتب پیش این چنین نبوده و تعلیم و تربیت وجهه ای کامالً رسمی و منظبط

 بارزترین مشخصه این مکتب فکری می باشد.

 

 18رابطه معلم و شاگرد در مکتب؛ پراگماتيسم

معلم بعنوان تکیه گاه به جای کارگردانی و میدان داری یادگیری آن را هدایت می کند. نقش معلم در درجه نخست 

ندند. کارگردانی از نفس حل مسئله خاص ظهور می کند و هدف تربیتی راهنمایی متعلمانی است که به مشورت یا کمک نیاز م

معلمانی که روش حل مسئله را بکار می برند باید در قبال شاگردان خود شکیبا باشند.هر چند که  به متعلم تعلق دارد نه معلم.

، احتمال دارد که این کار انعطاف پذیری اعمال فشار می تواند دانش آموزان را می تواند مجبور کند تا به نتایج فوری دست یابند

الزم را برای مشکل گشایی در آینده محدود سازد.کنترل معلم بر موقعیت یادگیری به طور دلخواه باید غیر مستقیم باشد نه 

نمی  مستقیم. کنترل مستقیم،اعمال زور یا انضباط بیرونی به توسعه گرایش های درونی فرد نمی انجامد و به یادگیرنده کمکی

معلم باید به دانش آموزان اجازه دهد تا مرتکب خطا شوند و پیامد اعمال خویش را  کند که به فردی خود گردان تبدیل شود.

تجربه کنند به این طریق احتمال اینکه دانش آموز خطا های خویش را تصحیح کند افزایش می یابد. معلم نیز باید قوه تمیز و 

 )همان( یرد تا پیامد های کار برای دانش آموزان و همکالسان او متضمن خطری نباشدمهارت حرفه ای خود را بکار گ

کلید سیستم ارتباطی معلم و شاگرد در این مکتب بر پایه آزمایش و خطای دانش آموز استوار می باشد لذا معلم می 

برسد. معلم در این رابطه نقش هدایت  باست دانش آموز را در معرض مسئله قرار دهد تا خود بتواند با حل مسئله به یادگیری

گری، همراهی و همگامی با دانش آموز را دارد و می کوشد تا رویکرد کشف و پاسخگویی به مسائل را از طریق آزمون در 

 فراگیران تقویت نماید.

 

 19رابطه معلم و شاگرد در مکتب اگزیستانساليسم

، 22، مارتین هایدگر21، مارتین بوبر26فیلسوفانی چون کارل یاسپرساین مکتب در قرن بیستم به اوج شهرت خود رسید و 

معلم و شاگرد بعنوان در مکتب فکری به نظریه پردازی پرداخته اند. در مفروضان این مکتب  24، ژان پل سارتر28گابریل مارسل

این بدان معنی است که  افراد انسانی در کالس درس مستلزم تحقق موازانه ظریفی اند که هویت انسانی خویش را حفظ کنند.

معلم باید مدام از فرو غلتیدن در موقعیتی که در آن شاگردان بطور ساده بر مبنای سن، رتبه تحصیلی و منزلت یا عضویت 

گروهی تعریف شوند پرهیز کند.مضافا این بدان معنا است که محصالن نیز آگاه باشند که آنان نیز می توانند معلم را نه بعنوان 

بعنوان عاملی که نقش های سرپرستی، آموزشی و نظارتی را بر عهده دارد تعریف کنند بعبارت دیگر، هنگامی که شخص بلکه 

معلمان شاگردان را به شی ای تنزل داده و شاگردان معلمان را به انواع نقش پایین می آورند، تعادل ظریفی اگزیستانسالیستی بر 

 هم می خورد.

                                                           
18 - Peragmateism 
19- Existansialism  
20 - Karl Jaspers 
21- Martin Buber 

22 - Martin Heidegger  
23 -  Gabriel Marcel 
24 - Jean-Paul Sartre 
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اگزیستانسیالیست ممکن است روش های تربیتی متنوعی را برای کار خود برگزیند نباید اجازه داده شود  علماگر چه م

تو ( را که باید بین معلم و شاگرد وجود داشته باشد مخدوش سازد محاوره سقراطی  -که هیچ کدام از این روش ها رابطه ی )من

تالش می کند که متعلم را ترغیب کند تا از طریق سواالتی در روشی مناسبی برای معلمان اگزیستانسیالیست است. معلم 

 (.1997)گوتک،  به حقیقتی شخصی دست یابد و از این راه موجبات اشتداد آگاهی او را فراهم سازد خصوص معنای زندگی

ان را به در این مکتب نیز به آموزش رسمی چندان توجهی نمی شود و لذا بر این اعتقادند که آموزش رسمی دانش آموز

صورت محصول تبدیل می کند.  رابطه معلم و شاگرد در مبنای فکری آنان می بایست آزاد و مالیم باشد تا فراگیران بتوانند 

عالیق و نیازهای خود را کشف کنند. در روابط معلم و شاگرد، معلمان باید منقل کننده اطالعات باشند و دانش آموزان مختار 

 یرند یا رد نمایند. هستند که اطالعات را بپذ

 

  فلسفی تبامکسایررابطه معلم و شاگرد در 

لیبرال ها عقیده دارند آموزش و پرورش باید مختص به رشد شناختی و عاطفی شهروندان مجر شود لذا تاکید آنان بر 

چون مالکیت، حیات را  روابط معلم و شاگرد، روابطی عاطفی می باشد و می کوشند تا از طریق دادن آزادی به فراگیران مفاهیمی

در آنان جاودانه کنند. چنانچه می بینیم لیبرال ها بر مالکیت کل بر جهان عقیده دارند و حقوق فردی مهمترین مولفه در آن 

محسوب می شود. معلمان لیبرال سعی دارند به فراگیران یاد دهند که به عقاید دیگران احترام بگذارند اما نه لزوماً تایید آنها و 

روی از مقررات نظام اساس تصمیم گیری است. محافظه کاران عقیده بر آموزش و پرورش سنتی دارند و لذا در این دیدگاه پی

روابزپط معلم و شاگرد مانند مکتب ائدآلیست می باشد. معلمان می بایست در آموزش خود میراث فرهنگی را اساس آموزش قرار 

م و انضباط را در خود نهادینه کنند. انتقال ارزشها از نسل بالغ به نسل نابالغ اساس دهند و فراگیران در آموزشگاه ها باید نظ

آموزش و رابطه آموزشی است، مدرسه و معلم عامل انتقال و تداوم میراث فرهنگی است اینان می کوشند از فناوری های 

 آموزشی برای انتقال هرچه بهتر سنتها بهره گیری کنند.

ک حزبی گرایان( بر آموزش و پرورشی عقیده دارند که ایدئولوژی حاکم برمدارس باید تربیت دانش توتالیتاریالیسم ها)ت

آموزانی با احساس نژاد برتر باشند. در این نگرش روابط معلم و دانش آموز رابطه ای تک بعدی و اقنایی است زیرا که معلم 

لیستی را در دانش آموزان زنده نماید. آموزش و پرورش تک توتالیتر می کوشد احساسات نژاد پرستی، خودبرتر بینیی، سوسیا

حزبی گرایان به دنبال پرورش دانش آموزانی سرسخت، مقاوم، با اعتماد به نفس، دارای روحیه جنگندگی و قدرت اراده باشند. 

ده دارد و دانش آموز آموزش و پرورشی بی چون و چرا مفروضه یا بنیادین در این مکتب می باشد معلم اغناء نقشی اغناء کنن

 نقشی پذیرنده محض.

به عقیده پایدارگرایان، آموزش و پرورش باید دانش آموزان را از نظر عقالنی سرآمد تربیت کند تا بتوانند به صورت 

ش نخبگان در زمینه علوم و فناوری رهبر باشند. در این دیدگاه ارتباط معلم و شاگرد ارتباطی بر مبنای عقالنیت و پرورش دان

آموزانی سرآمد است. پایدراگرایان برای تعلیم و تربیت عقالنی انسان به کمک آثار بزرگ هنری، ادبی و علمی اولویت ویژه ای 

 قائلند.

پیشرفت گرایان بر این باورند به جای آموزش مهارتهای بنیادی به صورت مستقیم بهتر است آنان را وادار به روشهای 

مسئله و ارضاء نیازهایشان کنیم. این دیدگاه با مفروضات مکتب عملگرایی نزدیکی و همخوانی یادگیری و تحقیق از طریق حل 

دارد چرا در دو نظام فگکری آموزش بر اساس تحقیق و مسئله نقش اساسی را ایفا می کند. ارتباط معلم و شاگرد از جنس 

قال دهندگان یادگیری. تدریس معلم باید متنوع و پژوهش و مسئله محوری است. معلمان باید راهنمایان پروژه باشند نه انت

 سرشار از خالقیت و به صورت غیر مستقیم باشد.

طرفداران نظریه بازسازی اجتماعی عقیده دارند که مدرسه نوعی آزمایشگاه اجتماعی است و نقش معلم آشنا کردن 

شناس بوده و اشراف و دید جامع و وسیعی به دانش آموزان با مسائل حاد جامعه است. در این منظر معلم می بایست جامعه 

مسائل پیرامونی داشته باشد  تا بتواند دانش آموزان با این مولفه ها آشنا سازد. معلم بر اساس پژوهش مداری مسائل بزرگ 

نیز می  اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تربیتی را کانون توجه خود قرار می دهد. معلم بازساز گرا به نوعی یک تحلیل اجتماعی
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باشد.  طرفداران این نظریه سعی دارند از مدرسه برای ایجاد جامعه ای نو استفاده کنند. طرفداران نظریه نقادی سعی دارند نقش 

 معلم و ماهیت تدریس را از نو تعریف کنند آنان به آموزش چند فرهنگی عقیده دارند.

 

 دیدگاه اندیشمندان غربی

معلم نباید در تدریس خود فقط به کتاب درسی اکتفا کند، بلکه باید از مواد، عقیده دارد   25ژان آموس کمنيوس 

تا رابطه آموزشی عمیق تری را با فراگیر ایجاد  وسایل و اشیایی که در محیط اطراف وجود دارد، نیز در امر تدریس استفاده کند

های آنها را در هنگام تدریس به کار گیرد. نمونه.در صورت دسترسی نداشتن به اشیاء و حقایق خارجی باید تصویر، شکل و نماید

آموزان به آن عمل کنند، از راه عمل کردن به آنها خواهید دانشکند که هر چه را که میاین مربی تربیتی به معلمان توصیه می

وگو به آنها یاد دهید، یا و گفتمثالً آموزش زبان را از راه مکالمه و به نوعی به رابطه عملگرا بودن معلم تاکید می کند.  یاد دهید،

ها را با اعمال نیکو و کردار شایسته و آموزان شما مؤدب، با شخصیت و پرهیزگار بار آیند، باید این خصلتخواهید دانشاگر می

معلم و دانش . در این نگرش ارتباط خوب رفتار کردن به آنها بیاموزید، نه اینکه دائماً موعظه کنید و به آنها پند و اندرز بدهید

  آموز از جنس اصالت عمل مربی است. 

استفاده القای دانش، اطالعات و معلومات از رویکرد نباید صرفاً  در رابطه اش با دانش آموز معتقد است معلم 26هربارت

کند. هربارت  ها تضمینآموز را به نحو مطلوب هدایت و پیروزی او را به خطاها و لغزشتواند دانش، زیرا چنین روشی نمیکند

مورد « روش هربارت»های تدریس به نام برای نخستین بار روش آموزش خاصی به معلمان پیشنهاد کرد که در بحث روش

مرحله آماده ، مرحله تنظیم، مرحله ارتباط، مرحله عرضه کردن، مرحله کاربرد گیرد و شامل پنج مرحله است:مطالعه قرار می

 .سازی

فراهم کند وی باید امکانات و شرایط الزم را برای  در ارتباطش با دانش آموز  است، که معلممعتقد  27هربرت اسپنسر

آموزان در مسیر تحقیق، جستجو و اکتشاف قرار گیرند و شخصاً به بررسی و و به هدایت و راهنمایی آنها بپردازد. بطوریکه دانش

و مفاهیم مختلف را درک و استنباط کنند. معلم تا جایی که امکان تجزیه و تحلیل مسائل و موضوعات گوناگون بپردازند و معانی 

پذیری کمتری دارند. آموزان انعطافاز روش سخنرانی استفاده کند، زیرا در این روش دانش و ارتباطش دارد نباید در امر تدریس

زم را برای اکتشاف و حل مسائل آموزان تحرک و فعالیت الهای فعال بهره گیرد، تا دانشمعلم باید در آموزش خود از روش

 مختلف داشته باشند.

تدریس نکنید، بلکه امکانات کافی را برای  و یک طرفه کند که اصالً بطور شفاهیبه معلمان توصیه می  ژان ژاک روسو

کودک فراهم کنید، تا او از راه تجربه و عمل به یادگیری بپردازد. کودک باید قبل از فراگیری الفاظ با اشیاء آشنا شده باشد و به 

را به مطالعه  آموزانهای دانشفقط به روش گفتاری اکتفا کنند و اعمال و فعالیت ارتباطشهمین دلیل معلمان نباید در 

کدام از این دو روش برای تشریح و توضیح مواد و های حاصل از تخته سیاه محدود سازند، زیرا هیچهای درسی و یادگیریکتاب

آموزان هستند که باید شخصاً به بررسی، فعالیت، تحقیق و کسب تجربه موضوعات علمی و درسی کافی نیست و این خود دانش

نباید خود را منبع علم و دانش بداند، بلکه باید به این نکته توجه داشته باشد که منبع علم تجاربی است  بپردازند. همچنین معلم

 کند و معلم فقط نقش راهنما و هدایت کننده را دارد.های خود، کسب میها و بررسیها، پژوهشآموز در فعالیتکه دانش

باشد. معلم باید  ی آموز محوردانشبر اساس باید  در کالس درس ارتباط معلم با فراگیر عقیده دارد، که  28کارل راجرز

شاگردان را در جریان مسائل و موضوعاتی قرار دهد که برای آنها اصالت، ارزش و واقعیت داشته باشد، بدین معنی که 

را حل و فصل کنند. در مسائل  ها را احساس کنند، با آنها سر و کار داشته باشند و بتوانند آنهاآموزان، آن مسائل و واقعیتدانش

آموزان دیکته کند، بلکه آنها باید خودشان با تالش، های مناسب ارتباطی را به دانشاجتماعی هم معلم نباید راه و رسم و شیوه

                                                           
25 - Jean amous komouniyos 
26 - Hrebart 
27 - Herbert Espenser 
28 - Carel Rajerz 
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های مطلوب روابط اجتماعی را کشف کنند. راجرز نتیجه های خود، راه حل صحیح را پیدا و روشجستجو و با تفکر و اندیشه

گیرند، راه آمیز قرار میکنند و در محیطی با تفاهم و برابری و مهرگیرد که وقتی کودکان احساس آزادی و مسئولیت میمی

ای پیدا ریا و خالصانهدهند و رشد اجتماعی بیگزینند و از روی میل و رغبت به آموختن تن میای بر میمعقول و خردمندانه

 کنند.می

را محور قرار های ها و افکار و اندیشهاصالت فعالیت در ارتباطش با فراگیرمعتقد است که معلم باید   29برتراند راسل

. بدین معنی که معلم باید زمینه کنجکاوی، تحقیق و جستجوگری را برای شاگردان فراهم کند تا آنها بتوانند به فعالیت، دهد

ماعی بپردازند. همچنین درباره نوع انتخاب محتوای درسی نیز به های گوناگون علمی و اجتپژوهش و کشف حقایق در زمینه

آموزان آموخت که به بهبود زندگی، رشد و تکامل فکری و بینش اجتماعی آنها کند که مطالبی را باید به دانشمعلمان توصیه می

 کمک و آنان را برای یک زندگی مناسب در جامعه آماده کند.

هایی که یادگیری بر محرک» در فرایند یادگیری زیادتر شود ارتباط هر چه میزان معتقد است که  86کارل مانهایم

-شود و جای خود را به رغبتبندی دورتر میگیرد، از محدودیت و پاداش خارجی نظیر نمره و جایزه و رتبهاساس آن صورت می

سازی افراد برای های تربیت و آمادهراه منطق تمام این مطالب به زبان ساده آن است که«. دهدهای انگیزشی و محرکه می

« های تجاری ترفند» توان در سطح های تعلیم به معلمان آینده را نمیشود. روشی معلمی و جایگاه معلم نیز باید دگرگونحرفه

استوار شد. در باشد، « نگرشی کلی نسبت به شاگرد » نگاه داشت، بلکه باید بر محور نوعی تعلیمات اجتماعی که مستلزم بهبود 

های او بطور کلی و نیز از افزایش آگاهی او و تفاهمش با این نگرش کلی، پیشرفت عقالنی شاگرد از گسترش افق دید و رغبت

ها آگاهی ای که به سرعت در حال دگرگونی است، از دگرگونیتر است. الزم است که تعلیم و تربیت در جامعهدیگران کم اهمیت

ما نباید صرفاً پا به پای آنها حرکت کند. دگرگونی باید ارزشیابی شود و تعلیم و تربیت باید نوآوری صحیح را دقیق داشته باشد، ا

 ترغیب کند و به آن جهت بدهد.

 

 رابطه معلم و شاگرد در آموزه هاي اسالمی

ی انبیاء و نقش همهاز نظر پروردگار عالم، کار معلم کار خداست و نقش او در جامعه نقش پیامبر اکرم )ص( است، 

ی اول بر پیامبر ی علق است، آیاتی که در همان وهلهای که بر پیغمبر اکرم )ص( نازل شده است، سورهاوصیاء است. اولین سوره

فرمــاید، پروردگـارت اکرم است، برای اینکه معلم کند، مینازل شد و در این آیات پروردگار عالم خود را یک معلم قلمداد می

است. « آموزش و پرورش » فرماید که هدف از بعثت رسول اکرم )ص(، هدف از آمدن قرآن، همانا ی جمعه میو در سوره ؛است

پیغمبر با معجزه و قرآن برای آموزش و پرورش آمده است. یعنی بعثت. هدف قرآن یکی تهذیب نفس )تربیت( و دیگری باال 

 بردن سطح معلومات )تعلیم( انسان است.

-ای به معلم داده است که اگر شبانه روز به آن افتخار کند، باز هم کم است؛ آنجا که میگذشته، قرآن درجه از اینها

انه من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی االرض فکانما قتل الناس جمیعاً و من من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل »  فرماید:

  81«احیاها فکانما احیاالناس جمیعاً و . . . 

اند، اگر کسی بتواند یک نفر را بسازد و یک باسواد متعهد ی شریفه کردهبنا به تفسیری که امام صادق )ع( از این آیه

فرمایند، قوام دنیا به چهار چیز است: اول به عالمی تحویل جامعه بدهد، مثل این است که جهان را زنده کرده است. ایشان می

باشد، دوم به جاهلی که تکبر نکند از تحصیل علم و دنبال تحصیل علم برود، سوم به  است که ناطق و عمل کننده به علمش

ثروتمندی است که بخل نکند از بذل واجبات مالش در راه خدا به فقرا و صرف در اهداف عام المنفعه، چهارم به فقیری است که 

ش و تکبر کند جاهل از طلب علم و بخل بورزد غنی و نفروشد دین خود را به دنیا، پس اگر عمل نکند عالم ناطق )معلم( به عمل

                                                           
29 - Beranted Rasell 
30 - krell Manhaym 
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کند دنیا به سوی قهقرا و توحش. در دار از بذل زیادی اموال خود در راه خدا و بفروشد فقیر دینش را به دنیا, بازگشت میمال

 (1871این گفتار گران بها معلم در صدر قرار گرفته و جایگاه او در پایداری دنیا بیان شده است. )مظاهری، 

 

 دیدگاه اندیشمندان اسالمی

تواند به عهده بگیرد. او همچنین در وصف داند که انسان میترین مشاغل و برترین هنری میغزالی شغل معلمی را شریف

کند و بدون تردید شریفترین مخلوق روی زمین، انسان است و گوید: معلم در قلب و روح انسان نفوذ میحرفه معلمی می

شاگرد در دیدگاه غزالی  مت انسان قلب او است که کار معلم پاکسازی آن و راهنمایی آن به سوی خداوند است.شریفترین قس

 ی است.باید استاد را عزیزتر از پدر بداند، زیرا پدر سبب زندگانی فانی است و استاد سبب زندگانی باق

 های زیر باشد:نظر امام محمد غزالی، معلم باید دارای خصایص و ویژگی به

 آموزان مهر و محبت نماید و با آنها همچون فرزندان خود رفتار کند.. بر دانش1

 آموزان هیچ وقت غفلت و کوتاهی نکند.. از راهنمایی و هدایت دانش2

های مهر و محبت عمل زشت و اخالق فاسد برحذر دارد. از روش آموز را بطور غیرمستقیم از ارتکابتواند دانش. تا می8

 آموز منجر نشود.بیش از توبیخ و تنبیه استفاده کند و رفتارش در این مورد طوری باشد که به هتک حرمت میان او و دانش

 آموزان، بد و ناروا جلوه ندهد.. سایر علوم و دانش را در نظر دانش4

 آموزان را در نظر بگیرد.و سطح فهم و درک دانش. در آموزش خود، میزان 0

. معلم باید به علم خود عامل باشد و عملش قولش را تکذیب نکند. زیرا اگر میان گفتار و کردار او هماهنگی دیده 0

خود  آورد که هماننددهد و بعد افرادی برای کشورش بار مینشود، نخست نفوذ ضروری برای مؤثر نمودن آموزش را از دست می

ها و کنند و این از بزرگترین بدبختیخود عمل نمی کنند یا اصالً به گفتهنویسند، ولی کمتر عمل میگویند و میوی بسیار می

 (.1878، 82)موریشرودمصائب برای یک جامعه به شمار می

و با انصاف باشد، زیرا معلم سینا، معلم باید عاقل، متدین، بصیر، مؤدب و ماهر در تربیت کودکان، پاکیزه به عقیده ابن

تواند آنها را در رود و هم او است که در صورت داشتن صفات انسانی مذکور، میآموز به شمار میالگوی مورد اعتماد دانش

داند، زیرا معلم باید برای نفوذ در دل کودک بکوشد سینا خوش خلقی را برای معلم ضروری میکودکان بوجود آورد. همچنین ابن

 ن بدون داشتن اخالق و کردار خوب امکان ندارد. پاکیزگی، انصاف و هوشیاری معلم نیز در موفقیت او بسیار مؤثراستو ای

 (1811)بادکوبه هزاوه،

گیری و کیفر دادن بپرهیزد، معلم باید تربیت و آموزش کودک را با مهر و محبت به او انجام دهد و از سختابن خلدون 

آورد و بر رشد کند، بلکه او را دروغگو و متملق بار میکودک را از یادگیری و تحصیل دلسرد میگیری نه فقط زیرا سخت

 گذارد.جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی، اجتماعی و اخالقی وی تأثیر منفی می

با  معلم باید عاقل و دیندار و شیرین سخن و نظیف و واقف بر تربیت اطفال و» خواجه نصیرالدین طوسی معتقد است:

گیری باید بکند و گاه ارفاق، و هیچگاه معلم گاه سخت» کند که:سعدی در گلستان تأکید می«.وقار و با هیبت و با مروت باشد

 .(1870اعتدال را از دست ندهد. )صافی، 

 

 شاگردي -آداب و وظایف در رابطه معلم

 آداب و وظایف معلم نسبت به شاگرد

ظایفی دارند که باید نسبت به آنان انجام وضیفه نمایند. هر چه دقیقتر و با ظرافت مربیان و معلمان نسبت به شاگردان و

شاگردان به مراتب زیادتر خواهد بود. آنان وقتی که در برابر این همه مهر و محبت قرار رابطه با خاص عمل نمایند تأثیر آن در 

ایجاد شوق و دلبستگی به علم و  این وظایف عبارتند از:. گیرند قدردان زحمات خواهند بود و در صدد جبران آن برخواهند آمد

                                                           
32 - Muijs 
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فروتنی معلم ، مواسات و دلسوزی معلم نسبت به شاگردان، امکان وصول به مقام واالی علمی در سایه ایمان، دانش در شاگردان

لمی رعایت ترتیب تسلسل اشتغاالت ع ،القاء مطالب علمین،اطالع از نام و مشخصات شاگردا، نسبت به شاگردان

تشویق شاگردان  ،ذکر ضوابط و قوائد کلی علوم ضمن تدریس آنها ،کوشش در تفهیم مطالب و رعایت استعداد شاگردان،شاگردان

احترام به شخصیت شاگرد و اعتراف به  ،طرح مسائل دقیق و پرسش از شاگردان ،به اشتغاالت علمی و تحریض بر تکرار دروس

رعایت امتیاز  ،آماده ساختن و معرفی معلمان الیق برای جامعه ،جه و محبت به شاگردانرعایت مساوات در تو ،اهمیت افکار او

 ،ارشاد شاگردان به معلمان شایسته ،تعاون و همکاری معلمان در تعلیم و ارشاد شاگردان ،های هوش شاگرداناستعداد و تفاوت

 .رعایت سابقه شاگردان و نوبت آنها در تدریس

  

 بت به شاگرد در کالس درسآداب و وظایف معلم نس

از امام صادق )ع( روایت شده که رسول خدا )ص( فرمود: خداوند :  مداومت و استمرار بحث و مطالعات علمی -

امر و فرمان و شناخت من رهنمون باشد، از  عزوجل می فرماید، مذاکرات و گفتگو های علمی در میان بندگانم به شرط آنکه به

 .های خفته را زنده و بیدار سازدهای مرده و دلقلبعواملی است که می تواند 

ص( فرمود: اگر کسی از ستیزه و جدال خودداری کند و با )پیامبر   ث:جوئی در بحخودداري از جدال و ستيزه -

مهیا های رفیع بهشت برای او ای آرامبخش در قلهوجود اینکه خود را ذیحق می داند و از درگیری در سخن صرفنظر نماید خانه

 .می گرد

بینی در دل او وجود ای کبر وخودبزرگپیامبر )ص( می فرماید: کسی که ذره: انعطاف و تسلیم بودن در برابر حق -

 .راه ندارد  بختیداشته باشد، به بهشت و سرای نیک

دانش پیامبر )ص( می فرماید: حکمت و  :نباید از یادگيري و تحصيل و آگاهی در هيچ شرایطی استنکاف نمود -

 .گمشده افراد باایمان است

معلم و شاگرد قبل از درس دقت و تأمل نمایند و آن را به صورت منقح و :  آمادگی قبلی معلم و شاگرد براي درس -

 .درس بپردازد و شاگرد هم سواالت خوبی داشته باشد  ای آماده سازند تا معلم بدون شتابزدگی بهپاکیزه

معلم و شاگرد آنگاه که بخواهند در جلسة درس حضور یابند الزم است : آراستن ظاهررعایت نظافت و پاکيزگی و  -

امام زین العابدین)ع( می فرماید: حق کسی که رهبری علمی تو را بر عهده دارد آن  .با وضو و پاکیزه از هر گناه و آلودگی باشند

صدایت را بر او بلند نکنی. سؤال کسی را  .فرا دهیاست که بزرگش داری و مجلس او را موقر بداری وخوب به سخنان وی گوش 

پرسد پاسخ نگویی تا او خود به جواب برخیزد. در مجلس او با کسی سخن نگویی و نزد او از کسی بدگویی نکنی. هر که از او می

دشمن او همنشین  گاه نزدت از او به بدی یاد شد از او جانبداری کنی. عیبهایش را بپوشانی. خوبیهایش را آشکار سازی. با

دهند که تو او را مقصد خود قرار نشوی. با دوست او دشمنی نورزی. پس هر گاه چنین کردی فرشتگان خدا برای تو گواهی می

 .دادی و )برای خدا نه برای مردم( دانش او را آموختی

تالش وافری داشته مربی و معلم باید در جهت تزکیه نفس خویش و شاگردان : دستورات عملی جهت تزکيه نفس -

باشد، دستورات عملی اسالم را به آنان بگوید، راههای رسیدن به مقصد را که همان کمال انسانی است در اختیار آنان بگذارد. 

این راهها همانطوری که گفته شد باید سهل الوصول باشد. تناسب سنی و جسمی شاگردان را رعایت نماید. تکرار دستورات و 

 .مفید باشدعمل آن می تواند 

مراقبه چیزی است که همیشه باید همراه انسان باشد. یعنی انسان باید حالش حال مراقبه باشد.  ه: مراقبه و مصاحب

خواهند کشید خودتان همین جا از خودتان حساب بکشید. خودتان  که در قیامت محاسبه، پیش از آن که از شما حساب بکشند

 .ها شما را بکشند. آنجا شما را به ترازو خواهند گذاشت و خواهند کشیدرا وزن کنید و بکشید پیش از آنکه آن

مشارطه آن است که در اول روز مثالً با خود شرط که امروز بر خالف فرموده خداوند تبارک و تعالی رفتار : مشارطه -

می تواند به آسانی از  نکند و این مطلب را تصمیم بگیرد. معلوم است یک روز خالف نکردن امری است خیلی سهل. انسان

تو عازم شو و شرط کن، تجربه نما و ببین چه قدر سهل است. ممکن است شیطان این امر را بر تو بزرگ نمایش  .اش برآیدعهده
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های آن ملعون است. او را از روی واقع لعن کن و بیرون ران و یک روز تجربه کن، آن وقت تصدیق خواهی دهد ولی این از حقه

 .کرد
 

 ه گيرينتيج

تعلیم و  ارتباطی نظام مهم عنوان مهمترین عاملبه با شاگرد معلم رابطه از میان تمامی عوامل آموزشی و تربیتی، نقش

های کند. تمامی فعالیتآموزان، نقش بسیار مهمی را ایفا میتربیت، جایگاه و اهمیت بسزایی دارد. معلم در رشد و پرورش دانش

مندی به رشته تدریس خود، از عواملی های تدریس و عالقه، مانند شناخت فرآیند رشد کودکان و نوجوانان، شیوهرابط گونه معلم

های متعددی استفاده آموزان، دخالت زیادی دارند. معلمانی که در تدریس خود از شیوههستند که در آموزش و پرورش دانش

آموزانی توانا و خالق پرورش ورزند، اغلب دانشبه کار خود عشق می کنند، بر محتوای رشته تدریس خود تسلط دارند ومی

های نوین آموزشی و معلم برای کسب موفقیت در تدریس، باید از نظریهدرجهت تحکیم و تعمیق رابطه با دانش آموز، دهند. می

های هداف آموزش و پرورش و ویژگیروانشناسی آگاهی و اطالعات الزم و کافی داشته باشد. روش تدریس معلم باید با اصول و ا

های تربیتی و آموزشی خود، شاگردان را به سوی آموزان هماهنگ باشد، تا بتواند ضمن جهت دادن به فعالیتشخصیتی دانش

ای دارند. بنابراین های آموزشی نیازهای ویژهاهداف تعلیم و تربیت هدایت و راهنمایی کند. فراگیرندگان در هر یک از دوره

تواند در پیشرفت یادگیری و ها تحصیلی میآموزان در هر یک دورهایی مربیان و معلمان با خصوصیات رشد و نیازهای دانشآشن

  رشد و تکامل شخصیت آنها مؤثر باشد.

برتراند  ،کارل راجرز و،ژان ژاک روس ،هربرت اسپنسر ،هربارتژان آموس کمنيوس، اندیشمندان غربی ازجمله 

دیدگاه نردیک مشابهی در رابطه رابطه معلم و شاگرد دارند. در بطن مبانی نظریات آنان این ارتباط بسیار  ممانهایکارل ل، راس

مهم و تاثیرگذار فلمداد شده است و همگی برتحکیم و پویایی این رابطه در کسب معارف تاکید دارند.  در بررسی مکاتب فلسفی 

معلم محور است و گزینش آن بسیار با اهمیت و ارتباط با  و رئاليسم و توميسمایداليسم غرب می بینیم که معلم در مکتب 

شاگرد یک ارتباط عمودی است. معلم انتقال دهنده دانش بوده و عالوه بر تسلط بر شیوه های سخنرانی، بحث و گفتگو بر 

اشد لذا ارتباط معلم و شاگرد دانش آموز عنصر سوم در آموزش می ب مفروضات رئاليستیآزمایش نیز مسط باشد. بر اساس 

ارتباطی یک طرفه و تک بعدی محسوب می شود. یافتن مظاهر ارتباط معلم و دانش آموز رئالیستی در آموزش و پرورش معاصر 

مکتب دور از ذهن نیست، وجود دروس تاریخ، زبان و برنامه درسی موضوع محور دال بر ارتباط رئالیستی دارد. . اما در 

رد محور کار است و برای حل مسائل مشکل گشایی می کند معلم بجای میدان داری به هدایت می پردازد و شاگ پرگماتيسم

گاه مقام خود را تا حد یک شاگرد تقلیل می دهد. آنچه از مفروضات ناتورالیست ها برداشت می شود این است که در رابطه معلم 

دارد. ارتباط معلم و شاگرد آنچنان تنزل می کند که اگر شاگرد  و شاگرد رویکرد شاگرد محوری محض و بی قید و شرط وجود

راغب نباشد آموزش مختل خواهد شد. تمام برنامه های آموزشی بر محور تمایالت و عالیق شاگرد و طبیعت ذاتی او استوار است. 

استوار می باشد لذا معلم می بر پایه آزمایش و خطای دانش آموز   مکتب پراگماتيسمکلید سیستم ارتباطی معلم و شاگرد در 

 .باست دانش آموز را در معرض مسئله قرار دهد تا خود بتواند با حل مسئله به یادگیری برسد

از منظر اسالم رابطه معلم و شاگرد عالوه بر رابطه آموزشی یک رابطه معنوی عمیق می باشد چنانچه معلمی شغل انیباء  

بیان شده است. وظیفه معلم اسالم گرا صرف آموزش محض نیست وی نقش زمینه سازی جهت رشد و تعالی معنوی متربیان را 

 .محوری عجین می باشداین رابطه چند بعدی و با  خدا عهده دار است. 
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