
 و ساخت خواهد متمایز را وی که معلم یک ای حرفه و فنی ویژگیهای با آشنایی

 .دهدمی افزایش را او های توانایی

 معلم یک ای هحرف و فنی ویژگیهای با آشنایی

  باشد موفقخود کار در تا. دارد الزم فنونی هم معلمی است فنی را ای حرفه هر

 معلمی برای ژگیوی این و. برساند تربیت و تعلیم عالی اهداف به را آموزانش دانش تواندب و

 سر از شوندمی یافت معلمینی مختلفی جاهای در متأسفانه است ضروری و الزم بسیار

  و فنی  مسائل به و ندارند معلمی به ایعالقه چندان و آورندمی روی معلمی به ناچاری

 فراگیران انیرو و روحی و تحصیلی افت باعث و هستند آشنا نا معلمی تکنیکی و ، ای حرفه

 .شوندمی

 
 



 :است زیر قرار به معلم برای فنی هایویژگی از بعضی

 :معلمی مقدس شغل به مندی عالقه:1

 و کم از مدام و ندارد ایمان خود کار به که معلمی زندمی را اول حرف عالقه کاری هر در

 .باشد موفق فردی تواندنمی گویدمی معلمی هایکاستی

 و مزد و پول دریافت در را معلمی و بورزد عشق خود کار به که است موفق معلمی

 .کندنمی خالصه کاریاضافه

 معلمی عاشق که دهندمی قرار الگو را معلمی و یابندمی در بخوبی را مسائل این شاگردان و

 قول به را معلمی بلکه داندنمی شدن ثروتمند و درآمد و کاسبی و شغل را معلمی و است

 تربیت و تعلیم لیعا مقاصد به را آموزان دانش که داندمی ایعالقه و هنر مطهری شهید

 .رساندمی

 



 :آموزان دانش به مندی عالقه: 2

 .اشدب داشته عالقه آنان به و بدارد دوست را آموزانش دانش که است موفق معلمی

 شاگردان ی عالقه جلب در مثبتی بسیار تأثیر الگو یک عنوان به هم دلسوزی و عالقمندی

 .دارد درس به

 منتقل شاگردان به یکالم غیر رفتارهایی هم و کالمی رفتارهای طریق از هم مندیعالقه این

 .شودمی

 شاگردانش هب هم و کارش به هم که کند ایجاد زیادی انگیزه تواند می و است موفق معلمی

 .باشد مند عالقه

 

 

 



 پوش شیک: 3

 تازه و زتمی لباس پوشیدن معنی به بلکه نیست کردن تن به گران لباس معنای به پوشی شیک

 .باشدمی

 درس السک در مرتب وضع سرو با باید باشد آموزانش دانش الگوی خواهدمی که معلمی

 .نگیرد قرار آموزان دانش از بعضی تمسخر مورد تا شود حاضر

 را کالس آن وسیله به تواندمی معلم که است فنی هایویژگی از یکی واقع در پوشی شیک

 در نظمی یب ایجاد برای هاییسوژه خود باشد نامرتب کفش و لباس اگر زیرا کند کنترل

 .شود می کالس

 



 اخالقی خوش: 4

 که فنی آموزش، و یاددادن برای. است اخالقی خوش معلم فنی های ویژگی از دیگر یکی

 .دهدمی قرار معلم اختیار در موم مانند را آموزان دانش تواندمی

 نیکوست اخالق مدرسه و درس به آموز دانش کردن مند عالقه فنون از یکی شک بی

  پراکنده طرافتا از مردم بودی خشن و خو تند اگر فرمایدمی پیامبر به خداوند چنانچه 

 .شدندمی

  ارندد دوست را معلمی کالس و کنندمی صحبت معلمان اخالق از مدام آموزان دانش

 .کندمی رفتار آنها با احترام با و داردمی نگه را آنها حرمت که

  و حبتم کسی از اگر هم پیری و میانسالی در حتی دارد نیاز محبت به سنی هر در انسان

 نوجوانی و کودکی و تحصیل دوران به رسد چه پسنددمی آنرا ببیند احترام

 



 :تربیت و تعلیم اصول با آشنایی: 5

 مکاتب ایرس و اسالم دین تربیت و تعلیم فلسفه اصول با آشنایی معلمی حرفه الزم فنون از

 .سازد فراهم هترب و بیشتر را تربیت و تعلیم هدفهای تحقق موجبات طریق این از تا باشدمی

 آید در اصخ ضابطه تحت آموزان دانش با معلم رفتار که شودمی سبب اصول این با آشنایی

 ایجاد شناییآ این فایده دیگر. دهدمی منطقی نظم معلم و شاگرد بین ما فی توقعات به و

 .آوردمی دست به نظر مورد درس و پایه تدریس به نسبت معلم که است ایعالقه

 
 ادامه دارد...                                                                                                                   
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