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2 فن بیان معلم

فن بیان معلم

معلمومعلمیهموارهدرادیانآسمانیودراندیشهبزرگانومتفکرین

جهانمورداحترامبودهاست.

دردنیایامروزوپیشرفتتکنولوژیوبهوجودآمدنتفاوتهایزیاد

دربینمدارسوآموزشگاهها،فنبیانمعلمواساتیدازاهمیتزیادی

برخورداراست.

معلمبرایادارهکالسدرسیخودبایددارایمهارتهایخاصیباشد،از

جمله:

فنبیانقویبرایمدیریتکالس◄

برقراریارتباطموثرومثبتبادانشآموزانودیگرافراد◄

گفتنیاستکهامروزهدرسیستمنظامآموزشیروندجذبمعلمهافقط

مدرکتحصیلیازدانشگاهمعتبروپارامترهایمعمولینیست.بلکه

مواردیمثل:فنبیانمعلم،اخالقنیکو،ظاهرآراستهوقدرتکالمی

باال،ازاهمیتزیادیبرخورداراست.
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همانطورکهشاهدهستیم،نیمهبیشترزندگیماوابستهبهتکنولوژی

شدهاست.دنیایتدریسومهارتهایآموزشینیزازاینمورد

مستثنانبودهاست.

اکنوندرقرن21زندگیمیکنیموهمچنینعلموآگاهیافرادحتی

کودکاننیزبهسرعتبرقآسادرحالرشدوپیشرفتاست.پسنیاز

داریمفنبیاندرتدریسرابهسبکنظامهایآموزشینویندردنیا

تغییردهیم.

بهشماپیشنهادمیکنمتاانتهایاینمقالهباماهمراهباشیدتابه

مواردیکهباعثرشدوپیشرفتفنبیانمعلممیشود،اشارهکنیم.

چراکهیکمعلمهرچقدرهمکهازنظربارعلمیقویباشدامابهعلت

نداشتنفنبیانعالینتوانداینمهارتراآموزشدهدماننداین

استکههیچهنریندارد.

یکمعلمبرایاینکهفنبیانقویداشتهباشد،بایددایرهلغاتبسیار

گستردهایداشتهباشدتاذهناوآمادهوپویاباشدودرهرشرایطی

بتواندبهصورتبداههصحبتکندتاکالسخودراادارهکند.
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آغاز سال تحصیلی جدید

معلمانعزیزاینموضوعرادرنظرداشتهباشیدکهشروعواولین

برخوردبادانشآموزانبسیارمهماست.

برایشروعبالحنآرامودلنشینوشمردهشمردهاماقاطع◄

صحبتکنید.

باصدایرساخودرامعرفیکنید.اگردرهمانبرخورداولیهبارفتار◄

وفنبیانخودبتوانیداعتمادمحصلهاراجلبکنید،ازمحبوبیتبین

آنهابینصیبنخواهیدماند.

اگرشلوخیلیبیانرژیصحبتکنیدتاانتهایسالتحصیلی◄

دانشآموزانشماراجدینمیگیرندوبهقولیسوارکولشمامیشوند.

ازنحوهتدریسخودبهصورتمختصرتوضیحیدهید.◄

نهخیلیخشکورسمیباشیدنهخیلیاحساسصمیمیتکنید.◄

ابهتخودراهمیشهحفظکنیدکهبتوانیدتاانتهایسالتحصیلی◄

بهراحتیکالسخودراادارهکنید.
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شروع تدریس

شروعصحبتکردنسختترینبخشتدریساستوهمانطورکه

میدانیدمهمترینمورددرتدریسوارائهبهزبانونحوهفنبیانشما

بستگیدارد.ایننکتهراهمیشهدرنظرداشتهباشیدکههمیشهحدو

مرضیبینمعلمودانشآموزانبایدبرقرارباشد.بهخاطرهمیناست

کهخیلیکمتردیدهشدهکهارتباطصمیمیبینمعلمودانشآموزدر

محیطخارجازمدرسهباشد.
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شمرده و آرام صحبت کنید 

معلمهایعزیزشمااگردرصحبتهایعادیوروزمرهخودتندوبا

عجلهصحبتمیکنیدومشکلیبااینمسئلهندارید،بایددراینجابیان

کنمکهدرحینتدریساینیکامربسیارمهماستکه،بادانشآموزان

خودبهآرامیوشمردهصحبتکنید.چراکهیادگیریدانشآموزانبه2

عاملبسیارمهماهمیتدارد:

یادگیریدروسسرکالس◄

یادگیریومروردروسدرمنزل◄

سعیکنیدآرامیراهمدرنحوهبیانخودوهمدرظاهروچهرهخود

نمایانکنید.آنوقتاستکهشاهداینمیشویدکهدانشآموزاننیز

باآرامشواشتیاقبهدروسوحرفهایشماگوشفرامیدهند.

داشتن انرژی

داشتنانرژیمثبتنیزمثلبیماریهایواگیردارمسریاست.انرژی

نبایدفقطبهصورتنهفتهباشد،بلکهبایددرکالموفنبیاننیزاین
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انرژینمایانباشد.

هنگامصحبتگاهیبهصدایخوداوجوقدرتدهید،گاهیباصدای

پایینتر.اینامربهشماکمکمیکندکهصداییکنواختینداشتهباشید

تابهقولمعروفدانشآموزانخوابشاننبرد.

ارتباط موثر در کالس

معلمبایددارایقدرتثباتکالمیباشد.◄

ازاستفادهازکلماتعامیانهخودداریکنید.◄

معلمبایدهمیشهبابیانولحنموبانهسرکالسحاضرشود.◄

معلمبایدحتیدرموقعلزومازدانشآموزانباکالمخواهش◄

صحبتکند.

گاهیاوقاتمطالبغیرجدیوغیردرسیبیانکنیدتاشخصیت◄

شماانعطافپذیربهنظربرسد.

نظمدرموقعحاضرشدندرکالسرافراموشنکنید.◄

درصحبتهایخودتکهکالمنداشتهباشید.◄
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داشتنابهتوکاریزما◄

سعیکنیدبهخوبیدانشآموزانرابشناسید.◄

خودرابهمطالبمسلطنشاندهید.◄

تامیتوانیدخالصهوکاملصحبتکنید.◄

زمانیکهمعلمبتواندفنبیانخودرابهخوبیارتقادهدوآنرابه

عالیترینحدبرساند،قطعامعجزهخواهدکردواتفاقاتخوبیبرایش

خواهدافتاد.

به برخی از این اتفاقات اشاره می کنم:

محبوبترشدنبیندانشآموزان◄

داشتندرامدباال◄

داشتنجایگاهاجتماعیعالی◄

یادگیریبهتردانشآموزانودرنتیجهرضایتوبهترشدنحال◄

روحیشما

و....◄

http://amirmostafa.com/


9 فن بیان معلم

بوعلی سینا در بیانات خود به 8 ویژگی مهم یک معلم اشاره می کند و 

می گوید: 

کسی که عهده دار تربیت کودکان می شود باید حداقل این خصوصیات را 

داشته باشد:

1.خردمندباشد.یعنیمعلمبایدداناباشدوسوادعلمیداشتهباشدکه

بهسواالتدانشآموزانپاسخدهد.

2.دیندارباشد.منظورازدینداریاخالقوتقوایاوست

3.آشناباتربیتدانشآموزانباشد

4.باوقاروسنگینباشد

5.بامروتباشد

6.پاکدامنباشد

7.نظیفباشد

8.راهمعاشرترابداند
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امام سجاد )ع( می فرمایند:

اگر معلم وظیفه معلمی را بداند و به آن عمل کند، خداوند نعمت 

دانش را بر او بیشتر خواهد کرد.

چگونه یک کالس جذاب داشته باشیم؟

هیچوقتبدوناطالعقبلیازدانشآموزانامتحاننگیریم◄

اگردرهنگامتدریسمتوجهشدیدکهدانشآموزانحواسشانپرت◄

شدهیاخستهوخوابآلودشدند،برایدقایقیتدریسراکنارگذاشتهو

بهآنهااجازهدهیدکهکششعضالنیداشتهباشندتاسرحالشوند.

قبلازاینکهدرسجدیدراشروعکنید،خالصهایازدرسقبلرا◄

بیانکنید.

اگرتدریسشمابهاتمامرسیداماوقتاضافهداشتید،اجازهندهید◄

کهدانشآموزانشلوغکاریکنندوهرجومرجایجادکنند.آنوقتاضافی

راصرفتبادلنظراختصاصدهید.
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معلممیتواندکسیراانتخابکندکهدرجلسهبعدمطالباین◄

جلسهرابازگوکنند.)کنفرانس(

تشویقکردندانشآموزاندرجمعکالسیباعثایجادانگیزهاو◄

میشود.

محتوایدرسرابرایدانشآموزانسادهتروقابلفهمکنید.◄

تاکیدرویبعضیازکلماتکلیدی◄

نادیدهگرفتن)گاهیاوقاتیکسریازدانشآموزانبهصورت◄
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مخفیانهکاریانجاممیدهندامابرایاینکهنظمکالسبهمنخوردازآن

کارچشمپوشیکنید.

جمع بندی

برایاینکهبتوانیدمعلمخوبوعالیایباشید،نیازداریدکهازفنبیان

قویبرخوردارباشیدوداشتنبرنامهریزیورعایتیکسرینکات

کلیدیشمارادراینامریاریمیکند.دراینمقالهباعنوانفنبیان

معلمبهمواردیاشارهکردیمکهامیدوارمباخواندناینمقالهورعایت

راهکارهابتوانیدبهبهترینبرخوردورفتاریکمعلمحرفهایوجذاب

برسید.

روزگارتان زیبا و در پناه حق

مهسا عبدی
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