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انسانی که هدفش خدمت به خداست ممکن 
است  انسان خوبی باشد ، اما انسانی 
ا که هدفش خدمت به انسان باشد حتم

 ) زکریای رازی( انسان خوبی است" 
 

  

 ویژگی های یک آموزگار شایسته وکامگار

How to be a good Teacher? 
 

What makes a good Teacher? 
How should teacher talks to students? 
How should teacher give instruction? 
What are the best kinds of lesson? 
How important is it to follow a pre- 
arranged plan? 

 
 شاه پیکار  نصرالدین داکتر :دوینوت تهیه

 
یند 

 
ط  شرآی ابل، آندوخته های پروسه تدریس در دآنشگاه ک ساله  چند تدریس و تعلیم  فرآ

ستان کرآچی پاکستان، گرفتاری های مستقیم و غیر مست
 
یند تدریس و مهاجرت در آ

 
قیم در  فرآ

موزش 
 
سیای  مرکزی مقیم کانادآ، نظام بیت آلعلم ، و آقشار ناهمگون  آ

 
پرسش های جماعت آ

" ویژگی های یک بی شماری رآ در  برآبرم قرآر دآد تا پاسخ یابی شوند. یکی آز آین پرسش ها  
موز 

 
یند تعلیم و تدریس "آ

 
می باشد  که آینک به گونه آختصار و  ،گار موفق و کامگار در فرآ

ن می پردآزیم. 
 
مسایل یاد شده ذهنم رآ بیشتر به خود معطوف ساخت و بر  فشرده به آرزیابی آ

موزشی، تدریس و تعلیم فردی
 
ن شدم تا آندکی هم بر بنیاد بردآشت های آ

 
و آندوخته های  آ

لوده ظرفیت فکری آم چیزی رآ به نگارش گیرم  تا توآنسته باشم  غیر مستقیم شخصی آم بر شا
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آز طریق دنیای  وسایل آرتباط جمعی و تار نامه های نگارشی آی که همه آنسان ها رآ در آین   
موزگارآن جوآن، مستعد، مبتکر و کم آمکانات  

 
 دهکده جهانی با هم پیوند می دهد، برآی آ

و  ز ما آفغانستان و  به ویژه سرزمین زیبای شغنان بدخشان آفغانستان محیط زیبای میهن عزی
ولسوآلی های مرزی عقب نگهدآشته شده بدخشان مانند ، وآخان، آشکاشم، زیباک، روشان 

موزشی مورد نیاز ، که
 
موزش  بدون دسترسی گسترده به موآد و نصاب آ

 
مصروف تعلیم و آ

شان هستند، تقدیم و تکریم بدآرم، و به آمید آینکه فرزندآن میهن و نسل بالنده کشور و مردم 
یند 

 
فرینش آسباب سهولت در فرآ

 
خوآنش آینگونه جزوه ها بتوآنند مطالبی رآ دریابند که باعث آ

موزگارآن که حیثیت  
 
موزشی میان آ

 
مدن فضای دوستانه آ

 
تدریس گردیده و هم سبب به میان آ

موزآن نسل بالنده کشور و محیط یاد شده ،  رهبرآن و آقعی یک جامعه رآ دآرآ هستند و دآنش
 
آ

 گردیده باشد. 

 موزگار شایسته   مؤلفه های ویژه
 
  آ

  موزگار  برآزنده  های ویژگی
 
 ارکامگآ

 موزگار و دآن
 
موز ویژگی های گ فتمان آ

 
 آنش آ

 موزگار در سپ مهارت  مسلکی
 
 فه خانگیارش وظیآ

  دآشته باشند؟ کالس باید بیشترین رقم گ فتمان کی ها در  

 ؟آندکننده ترین درس ها کدآم ها  بهترین و  سرگرم 

  ظم درسی در دآخل کالس برنامه من دآشتن 
موزش، تدریس و تعلم، آرآیه  نظر دآشت  در با 

 
روآبط  با محیط پیرآمون، محیط تعلیم و آ

ن شدم  تا 
 
سیمینار ها، و لکچر ها پیرآمون مسایل مسلکی، آجتماعی، تاریخی و فرهنگی، بر آ

موزشی، شخصیت های مستقل برخی 
 
موزآن، مربی ها، کارمندآن آدآری، تعلیم و آ

 
آز دآنش آ

موزشی، دست 
 
موزش، آفرآد  دآرآی سابقه و آندوخته های سترگ آ

 
وآبسته به تهذیب تعلیم و آ

آندر کارآن نظام بیت آلعلم، خانه حکمت، دسته های آنکوترز) نیروهای چالش پذیر(، مورد 
آر دهم تا بینش و فهم شان رآ در رآستای یاد شده در یافته باشم و مسایل قر  زپرسش برخی آ

نهای  ی که مصروف 
 
ورد های آ

 
هم وسیله آی گردد در رآه کامگاری ها، پیروزی ها و دست آ

موزگاری در محیط محدود خودی شان. 
 
فرین آ

 
  پیشبرد مسلک مقدس و  هویت آ

وآقعی و بدون تشریفات  وآژه آی و  مؤلفه های کامگاری یکی آز آین گونه پرسش ها آین آست: 
موزگار شایسته و کامگار ، در چه نهفته آست؟ 

 
عالقه شخصی ، فردی و مسلکی لفظی یک آ

ن دیدآندآز ها ی  ی رآ که شاید 
 
من ، در دریافت و پویای  ی آین پرسش ویژه  آین آست تا دریابم آ
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نها رآ دریابی
 
و ریشه یابی کنم و جز جدآ نا  خیلی ها ژرف، مؤثر و سود مند باشند و هم بتوآنم آ

برومند که 
 
موزش سازیم تا باشد آین مسلک معظم ، آ

 
یند تعلیم و آ

 
پذیر آصول تدریس، و فرآ

یند کار کرد ها  و آندوخته های بنیادی جامعه آنسانی، دیگر هم آز آندوخته های غنامند 
 
در فرآ

وری  جدید
 
دنیای معاصر در محیط  و مدرن نسل بالنده و جوآن آی که  با تکنولوژی و فن آ

ن جا  زیست می نمایند، بیشتر آز پیش غنامند تر و بهتر تر 
 
پیرآمونش سرو کار دآرند و  در آ

 شده باشد. 
آفرآد و آشخاص ناهمگون  مورد پرس و پاس قرآر دآده شده بودند  و  پاسخ های شان رآ  هموآره 

موزآن زبان و آدب
 
یات آنگلیسی ، زبان فارسی دری، روی برگه ها می نوشتم.  برخی ها دآنش آ

موزگار کسی 
 
زبان و آدبیات آردو، و سایر زبان ها بودند. برخی ها بر آین باور بودند که بهترین آ

موزی شده باشد و دآرآی شیوه درست 
 
تدریس، متودولوژی مدرن باشد. دآنش آست که باز آ

موزآن مختلف تژآدی، زبانی و عقیدتی  رآ  بر بنیاد  دیدآندآز 
 
موزش عینی، بخاطر شناخت آ

 
آ

ن، به منظور تعیین و تقدیر مقام شامخ آنسان من حیث پدیده 
 
فرینشی آ

 
کائنات و مؤلفه های آ

موزآن به مفهوم عام 
 
موزگار آنسان و کافه بشریت، به مثابه شمع فروزآن زندگی دآنش آ

 
عامل و آ

موزشگاه ها، دبیرستان ها، مدآرس
 
ن که شامل دآنشگاه ها، کالج ها، آ

 
، دوره های آولیه و آ

نکه در چه سنی و سالی قرآر دآرند و دآرآی  کدآمین   میانه و عالی و مافوق عالی
 
و غیره ، بدون آ

تا دیدگاه های  ظریفیت و صالحیت فکری و پذیرشی هستند، مورد پرس و پاس قرآر دآدیم
فرینش نشینی

 
موزشی رآ به آ

 
ن کار کرد های بهتر آ

 
ن شان رآ بدآنیم و بر مبنای آ

 
م و آگر بتوآنیم آ
ینده گان مان  با آمانت دآری آنتقال دهیم. 

 
موزشی و فرهنگی به آ

 
 رآ من حیث میرآث ماندگار آ

موزآن در زمینه آینگونه پاسخ ها رآ آرآیه نمودند: 
 
 آک ثریت مطلق دآنش آ

 
What makes a good Teacher? 

 ویژگی های یک آموزگار شایسته و کامگار
 

 م
 
نقدر دلچسپ ار باید درس  زگو آ

 
موز کالسش رآ من حیث آش رآ آ

 
سازد که  دآنش آ

موزشی به مشاهده نشیند. 
 
 جنت فردوس آ

   موزگار باید عاشق مسلک خویش باشد، و رآبطه عقالنی عاشق و معشوق  رآ به مفهوم
 
آ

ن مورد کار برد قرآر دهد.
 
موزشی آ

 
 وآقعی آ

  موزگار نباید مسایل بیرونی آش رآ با خود به دآخل کالس
 
فرینش آ

 
بیاورد و سبب آ

موزآن گردد.  
 
سباب و تشویش دآنش آ

 
 آ
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  نکه دآرآی چه دشوآری های فردی، شخصی، خانوآدگی ، و
 
موزگار خوب بدون آ

 
یک آ

شد،  مادآمی که دآخل کالس میشود باید اسیاسی و آجتماعی بیرون آز محیط کالس  ب
نها رآ بیرون گذآشته 

 
، محبت ورزی به صمیمیت و با یک سلیقه قابل پذیرش ،همه آ

موزآن،
 
موزش و  به  دآنش آ

 
یند تعلیم و آ

 
دآخل صنف درسی آش  تبسم و تفاهم ،  فرآ

 گردد. 

  موزآن
 
نرآ آز دیدآندآز دآنش آ

 
موزگار باید دآرآی شخصیت فردی خودش باشدو نه باید آ

 
آ

موزگارآنه که  خود
 
متبسم و مهربان جلوه کند، دآخل کالس  پنهان کند، و با سلیقه آ

موزگار یک شخصیت فردی، خانوآدگی، روآنی، آجتماعی و  د. خود شو
 
چون آ

 آکادمیک آست، آین همه ویژگی ها باید آز طریق نحوه تدریس آو بازتاب  دآده شوند. 

  موزگار خود و شخصیت علمی آو باشند. به ویژه نخستین
 
موزآن باید عالقه مند آ

 
دآنش آ

موزآنش تعیین کننده ش
 
موزگار با دآنش آ

 
نها خوآهد مالقات آ

 
خصیت بعدی آو در میان آ

نگونه که قول معروف آست: نخستین خاطره میتوآند به
 
ترین و یا بدترین خاطره بود، آ

موزگار بر 
 
 شود.  آی نخستین بار دآخل کالس درسی  آشها گردد، به ویژه مادآمی که آ

  موزآن خود با
 
موزگار باید شخصیت وآقعی و ریالستیک  آش  رآ در  میان دآنش آ

 
زتاب آ

و ساخته کاری شده آبا دآده و آز  به ساختار گرفتن شخصیت کاذب، غیر وآقعی 
نصورت آست که کامگار خوآهد بود.  ورزد،  و 

 
 تنها در آ

   موزگار باید  بر  عالوه حرفه، پیشه و مسلک ویژه خود،  دآرآی ظرفیت علمی ژرف و
 
آ

 گسترده باشد. 

   ،گاهانه  عالیق
 
موزگار نباید به گونه آ

 
تماعی دلچسپ ی، سلیقه ، شیوه  فردی و آجآ

موزآن خو
 
 ک تمان کند.  دخود رآ آز دآنش آ

 موزگار خوب فرد  مصروف نگهدآرنده
 
ن می باشد.  آ

 
موزآن به مفهوم مثبت آ

 
 دآنش آ

برخی آز مسایل دیگر که در وآقعیت آمر در رآبطه به مناسبات نیک، حسنه و دوجانبه میان 
موزآن می باش

 
موزگار و دآنش آ

 
 ند، میتوآن آین چنین بازتاب دآد: آ

  موزآن باشد و  معنی
 
موزگار باید هموآره دردسترس دآنش آ

 
خیلی ها با آهمیت آست که آ

موزآن دآشته ها ، پرسش ها و کاوش های  ی دآشته 
 
آش آین  آست  : زمانی که دآنش آ

موزگار نیاز باشباشند و در باز 
 
نها به آ

 
یار و  د باید موصوف در زمینهتاب و دریافت آ
 باشد.  مددگار شان در وآقعیت  موضوع 
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  .موزآن  باشد
 
موزگار باید دوست و رفیق خوب دآنش آ

 
 آ

  موزگار
 
فریننده  آمید، آلهام بهترین آ

 
، صمیمیت، صبر، شکیبای  ی، خضوع، آحترآم و آ

موزآن خود باشد.  آکرآم 
 
 و تشخیص کننده  دشوآری ها در زندگی دآنش آ

 ن که خاموش ت
 
موزگار خوب آ

 
رین ها رآ به سخن بیاورد، و پر گویان رآ کمی به خاموشی آ

موزگار کامگار رآ  
 
سوق دآده و مورد کنترول قرآر دهد تا باشد موآزنه شیوه تدریس یک آ

 مورد کار برد قرآر دآده باشد. 

 نها رآ م
 
نکه آ

 
موزآن خود، بدون آ

 
ن آست که درتصحیح  دآنش آ

 
موزگار آ

 
ورد بهترین آ

 ، آقدآم بکار کند. دهدتوهین و تحقیر قرآر 

  .موزآن فریاد می زند
 
موزگار خوب بیشتر یاری می رساند و کمتر بر رخ دآنش آ

 
 آ

  موزآن خود رآ
 
موزگار خوب با در نظر دآشت حد آعالی آمکانات آش باید نام های دآنش آ

 
آ

 بدآند.

  مر، مدیر ،  قائد و رهنمای خوب آست، زیرآ قول
 
موزگار خوب در وآقعیت آمر، یک آ

 
آ
موزگارآن رهبرآن جامعهم

 
هستند، و آگر رهبری منحرف شد بدون  خود عروف آست که : آ

 تردید  جامه نیز بسوی  آنحرآف رهسپار میگردد.  

   .فرینی می کند
 
موزگار خوب برآی تدریس خویش معنا  آ

 
 آ

  موزآن خود می
 
موزش دآنش آ

 
موزگار خوب بیشتر متوجه آ

 
نکه متوجه میباشدآ

 
، بجای آ

 شد.تدریس خود با

  موزگار باید متوجه
 
موزآن به ویژه قشر نسوآن به آین باور هستند که آ

 
برخی آز دآنش آ

نحوه  و سلیقه به تن نمودن لباس خود باشد، و نباید هموآره با یک پیرآهن و یا بهتر 
موزآن شود.  ) نک تای  ی(،گ فته شود یخن  و تای

 
 خسته کن خود وآرد  کالس دآنش آ

 

How should teacher talk to students? 
 آموزگار با دانش آموزان نحوه گفتمان

 
موزآن خود به گونه گ فتمان دآشته باشد  برخی ها رآ  

 
موزگار باید با دآنش آ

 
باور بر آین آست که آ
نها سخن بگوید

 
فرینش آسباب مسرت، دلچسپ ی، مهر و محبت و یا به روشی با آ

 
،  تا باعث آ

موزگار
 
نها گردد، و آین آست یکی آز بهترین مهارت های آ

 
 در ذهن، فکر، و بینش آ
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ورد طفل گریز پای رآروز درس معلم آر بود زمزمه ی  محبتی         
 
 جمعه به مک تب آ

  
 
موزآن خود، به چشمان آ

 
موزگار باید هنگام سخن گ فتن با دآنش آ

 
نها نگاه کند، تا روح و آ

موزگار رآ درک کنند و شیرآزه آخالقی مشابه مفاهمه، مکالمه  و گ فتمان دو جانبه رآ 
 
روآن آ

 به موصوف آنتقال دآده و بیاموزآنند. 

موزگار 
 
ن آ

 
یند تدریس و  دباش نیز باید دآرآی ویژگی های زیر کامگار مزید بر آ

 
تا بتوآنند در فرآ

فریننده های روح
 
موزآن شویه تساند و همدیگر  پذیری در میان دتعلیم  آ

 
 د:  آنش آ

 شور و آشتیاقEncouragement  .موزگار خوب بود
 
: بدون شور و آشتیاق نمی توآن یک آ

موزگاری که موضوع درسی خود رآ دوست ندآرد، نمی توآند آنتظار دآشته باشد دآنش 
 
آ

ن درس عالقه پیدآ کنند
 
موزآن به آ

 
موزگار  .آ

 
آن آین ویژگی مثبت رآ دآرند ولی هر چند بیشتر آ

موزگار 
 
بهتر آست بر آهمیت آین موضوع تاکید شود. مطمئنا وقتی شاگردآن می بینند که آ

بدون کوچک ترین عالقه آی به تدریس می پردآزد دچار سردرگمی می شوند. هرگز آز نشان 
 !دآدن شور و آشتیاق خود نهرآسید

 قیتخال Creativity ودن چارچوب تدریس، دآشتن خالقیت کار : با توجه به مشخص ب
موزگار در چارچوب موجود  .بسیار دشوآر و در عین حال مهمی آست

 
بدون تردید آگر یک آ

موزگار بزرگ نیست! برآی رسیدن به آین هدف 
 
موزگار خوبی آست ولی یک آ

 
عمل کند آ

موزگار باید خود رآ به تکنیک های گوناگون مجهز کند
 
و برآی  وجود خالقیت الزم آست. آ

مادگی کافی دآشته باشد
 
 .حل مشکالت آ

  آنعطاف پذیریFlexibility  .موزگارآن بسیار پیچیده آست
 
موزآن نیز همانند آ

 
: زندگی دآنش آ

موز با آستعدآد در آمتحان خود 
 
حتی سنگ هم روزی در هم می شکند! وقتی یک دآنش آ

 
 
موزگار باید آز خود آنعطاف نشان دهد. آ

 
موزگار باید برآی کمک به نمره ضعیفی می گیرد آ

نها به وی مرآجعه نخوآهند کرد. یادتان 
 
ماده باشد، در غیر آین صورت آ

 
شاگردآن خود آ

موختن توقف پذیر نیست و شما هم باید همینطور باشید
 
 .باشد آ

 آستقالل Freedom of Choice   .موختن نیز همانند خود زندگی در قالب نمی گنجد
 
: آ

موزگارآن آز عدم 
 
حمایت مدیریت مدرسه و همکارآن خود گله و شکایت می کنند ولی غالبا آ

موزگاری هستید که به آنضباط آهمیت می 
 
نها آین آست: حتی آگر شما تنها آ

 
جوآب ما به آ
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دهید دلسرد نشوید. دست تنها بودن آحساس ناخوشایندی آست آما گام به گام پیش 
 .بروید

 آرتباط برقرآر کردن Consolidation of Relationship  آطالعات نمی توآند بدون یک :
موزگار باید با تک تک شاگردآن خود آرتباط سازنده 

 
آرتباط مستحکم منتقل شود. یک آ

موزگار به عنوآن وآسطه آنتقال معلومات باید رآبطه موثری با شاگردآنش دآشته  .برقرآر کند
 
آ

موزآن خود آطالعات الزم رآ کسب کرد .باشد
 
ه و میان آین مسئله و در مورد عالئق دآنش آ

موزگارآن عزیز! برآی موفق شدن باید با عشق   .موضوعات درسی آرتباط برقرآر کنید
 
و آ

لهیعالئق مشترکی با شاگردآنتان بیابد یعالقه دست به کار شوید. سعی کن
 
 د و آز آین مسا

نها آستفاده کن
 
 .دیبرآی آرتباط با آ

موزآن چیس
 
 ت؟خصوصیات یک معلم خوب آز نظر دآنش آ

 موزشی
 
شنای  ی با فناوری آ

 
موزآنی تربیت کنند  آ

 
: معلمان برآی کسب موفقیت باید دآنش آ

که یاد گیرندگان مدآم آلعمر باشند و آین میسر نمی گردد مگر آین که فرآیند یاد گیری 
مبتنی بر آنتقال صرف دآنش تغییر پذیرد، بنابرآین، معلمان باید با آستفاده آز کامپیوتر و 

موزآن رآ نیز به آین آمر ترغیب کنند. فناوری آینترنت 
 
در تدریس وآقف باشند و دآنش آ

ن چه که تا دیروز درست بوده آمروز ممکن آس
 
نادرست و حتی  تآطالعات به ما می گوید آ

گمرآه کننده باشد، بنابرآین معلمان با آستفاده آز آین تکنیک باید معلمانی محقق و 
موزآن پ

 
 رسشگر آمروز و پژوهشگر فردآ تربیت کنند.پژوهشگر باشند و دآنش آ

 معلمان جدید باید در همه ی زمینه ها آطالعات خود رآ باال  باال بودن آطالعات عمومی :
ببرند نه فقط در رشته ی تدریس خودشان؛ چرآ که بسیاری آز علوم به هم وآبسته آند. 

آجتماعی جامعه  معلم باید آصطالحات رآیج روز رآ بشناسد، آمور سیاسی، آقتصادی،
گاه باشد چرآ که یک معلم بیش آز معلم 

 
خود رآ بدآند و در نهایت به علم روآن شناسی آ

گاه باشد.
 
 بودن خود باید یک روآن شناس خبره و آ

 معلم باید در کالس درس آز روش های فعال مانند : روش همیاری، روش  تدریس نوین :
وش نمایشی، روش بحث گروهی، تدریس فعال، روش بارش مغزی،روش آیفای نقش، ر 

له، روش آستقرآی  ی، روش آک تشافی آستفاده کند ولی در کالس های  ی که من 
 
روش حل مسا

سفانه هیچ کدآم آز آین روش ها آنجام نمی شد و 
 
ن کالس ها بودم متا

 
در دورآن کاورزی در آ

 آگر هم به کار برده می شد خیلی کم بود.
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 یشه خود باید در حال فرآگیری علم باشد و : معلم هم شرکت در دوره های ضمن خدمت
آطالعات جدید و نو رآ بگیرد، در طول کار خود همیشه یکسان تدریس نکند و نکات رآ آز 
موزش معلمان 

 
جهات مختلف و متعدد بیان کند. الزمه ی آین کار، شرکت در دوره های آ

 آست.

  شنای  ی با آصول روآن شناسی تربیتی
 
نجای  ی که معلم در  آ

 
طول تدریس نیاز به آرتباط : آز آ

متقابل دآرد، بنابرآین باید مخاطبان خود رآ شناسای  ی کند، بدآند در چه شرآیطی زندگی 
در آین صورت معلم می توآند پیام های یاددهی خود رآ به طور شفاف منتقل … می کنند و 

 سازد.

 رس روزآنه و : معلم باید زمان تدریس خود رآ حساب کند و دآرآی طرح د دآشتن طرح درس
 ساالنه باشد و آطالعاتی کافی درباره ی مرآحل طرح درس نویسی دآشته باشد.

 دومین ویژگی یک معلم خوب آبتکار آست. آبتکار : 

 موزآن آز نظر آطالعات، غنی تر باشند، آنگیزه ی خالقیت  خالق باشد
 
: هر آندآزه دآنش آ

نها بالقوه وجود دآرد به فعلیت می رسد و
 
آین صورت نمی پذیرد مگر آین که  که در نهاد آ

رآسته به صفت خالقیت باشد.
 
 معلم خودش آ

 : معلم مبتکر کسی آست که همیشه سؤآلی برآی طرح کردن  آیجاد دنیای پرسش در کالس
نان رآ به فعالیت و 

 
موزآن رآ تحریک کند و آ

 
در کالس دآشته باشد و حس آنگیزه ی دآنش آ

 جنبش وآدآرد.

  موزآن آحترآم می گذآرد. یک کالس آیجاد دنیای تخیل در
 
: معلم مبتکر به تخیل دآنش آ

آنشای نو یا یک نقاشی غیر عادی رآ به مسخره نمی گیرد، آز جنبه خالقانه و مبتکرآنه به 
ن می نگرد زیرآ تخیل آست که خالقیت و آبتکار رآ به دنبال دآرد.

 
 آ

 آز هیچ گونه شکستی نمی  : معلم مبتکر در به کار گیری مسائل وآهمه ندآشتن آز شکست
زمایش می کند و جوآب و 

 
هرآسد بلکه قوی و آستوآر می آیستد، طرح های خالق خود رآ آ

 نتیجه رآ می گیرد و به همه منعکس می کند.

 : معلم مبتکر در رآه خود هر گونه خطری رآ می پذیرد آعم آز خطرآت مالی یا  خطر پذیری
 تقد آست.غیر مالی، زیرآ به هدفش آمید وآر و مع

 ئه می دهد و به یک آ: معلم مبتکر پیش فرض های جدید آر  قدرت تغییر پیش فرض ها
له آز زوآیای مختلف می نگرد.

 
 مسا
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 موزآن
 
: یکی آز زمینه فعالیت های معلم آین آست که آز کجا  تشخیص پیش نیازهای دآنش آ

 شروع کند و پیش نیاز فرآگیرآن آو چیست؟

  موزآن ناتوآن رآ شناسای  ی می کند و به  ی درمان ناتوآنای  ی های یادگیر
 
: معلم مبتکر دآنش آ

نها می پردآزد.
 
 درمان آ

 موزآن توجه دآرد. می  شناخت تفاوت های فردی
 
: معلم مبتکر به تفاوت های فردی دآنش آ

ورد و آستعدآد 
 
نها رآ خالق بار آ

 
دآند به هر کدآم چه مسئو لیتی بدهد و در چه زمینه آی آ

نان رآ
 
 در چه رشته ی تحصیلی بارور سازد. های نهان آ

 شامل به کارگیری آصول منطقی در تدریس، قدرت تجزیه و تحلیل  مهارت های فردی :
 مسائل و قدرت تصمیم گیری می باشد.

 شامل کنترل آحساسات، فن بیان و بکار بردن شعر و مثال در  مهارت های آرتباطی :
 …تدریس و

 ثیر در  مهارت در تدریس
 
آثر بخشی کار معلمان، مهارت در تدریس و آطالع آز : بیشترین تا

موزی و عملکرد معلمان وجود دآرد.
 
 دآنش تدریس آست و آرتباطی خاص بین دوره ی کار آ

 موزشی
 
: یکی آز مقوله های  ی که به مهارت و سرعت تدریس معلم  آستفاده آز وسایل کمک آ

موزشی در آمر تدریس م
 
ی باشد به ویژه در دوره کمک می کند به کار بردن وسایل کمک آ

 مقطع آبتدآی  ی.

 معلمانی که تفکر آنتزآعی باالی  ی دآرند می توآنند با دید های متفاوت  مهارت تفکر آنتزآعی :
له یا مشکل بنگرند و رآه حل های متفاوتی آرآئه دهند.

 
 به یک مسا

 دآب و رسوم آجتماعی
 
جهانی : معلم نباید به بهانه ی پیشرفت علم و تحوالت و  مرآعات آ

دآب و رسوم آجتماعی خود رآ کنا
 
گذآرد، حصارها رآ بشکند و حریم عفت و  رشدن آ

 پاکدآمنی جامعه رآ کنار نهد.

 معلم باید به هنگام ورود به کالس، مشکالت زندگی خود رآ که ناشی آز  نشاط و شادآبی :
کنار گذآرده  همه رآ… تغییر و تحوالت جامعه آش می باشد نظیر تورم، گرآنی، بیماری ها و 

 و با روحیه آی شادآب و پرنشاط پا به دنیای کالس نهد.

 رآستگی ظاهر
 
رآسته وآرد  د: معلم بای آ

 
فرصت رسیدن به ظاهر رآ به خود بدهد و با ظا هری آ

 کالس شود.
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 معلم باید آخالص در کار دآشته باشد و تنها خود رآ نبیند بلکه هدفش پیشرفت  آخالص :
ن باش

 
 د.جامعه و تعالی آ

 معلم عالوه بر آین که خود متشخص آست، باید برآی دیگرآن  شخصیت دآدن به دیگرآن :
موزآن یا همکارآن آرزش و شخصیت قائل شود.

 
 آعم آز دآنش آ

 تعهد کاری موجب درست آستفاده کردن آز آطالعات علمی می شود. تعهد در کار : 

 رآسته به خوی و خصلت تقوآ نباشد، نسلی تقوآ
 
که تحت تعلیم و تربیت آو می  : آگر معلم آ

 باشند عاری آز آین صفت خوآهند بود.

  معلم باید وظیفه شناس باشد، آز زیر بار مسئولیت به بهانه های مختلف وظیفه شناسی :
خیر در کارش ندآشته باشد، در کالس درسش آتالف وقت نکند، کم کاری نکند 

 
نگریزد، تا

 دهد و آیثار کند.و حتی گاهی بیش آز وظیفه نیز کار آنجام 

 ی : معلم آمروزی باید با آین صفت کودکان و نونهاالن رآ به خود جذب کند.مهربان 

 وری های شاگردآنش با دید مثبت  نگرش و بینش صحیح
 
: معلم باید به مسائل جدید و نوآ

موزگار موفق رآ  بنگرد.
 
موزآن تنها آفرآدی هستند که می توآنند یک آ

 
به هر حال دآنش آ

 ندتشخیص ده

 مو  آمید
 
در مورد میزآن موفقیت خود  نگارش کوچک زگارآن محترم با مطالعه آین وآریم آ

 .صادقانه فرمایند   قضاوت کرده و در رآه دآرآ بودن تمام ویژگی های مزبور تالش

 
 
 
 


