
 
  

 نویسنده : محمد حافظی نژاد

 از مجموعه مقاالت رایگان سایت روش تدریس

 تعطیالتشق ع

 این مقاله رایگان است 

 و شرط استفاده از آن این است که

با یک نفر به اشتراک بگذارید را آن  
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 سالم مدرسین عزیز

 و مخاطبین خوب سایت روش تدریس

 شده بودممعلم قبولتازه تربیت

نام یک شماره اتاق و تخت به من دادند و من رفتم و خوابگاهم را پیدا بعد از مراحل ثبت

نفره شدم. بعد از من یک نفر دیگر آمد و شماره کردم. اولین نفری بودم که وارد اتاق پنج

 کرد و ساکش رو انداخت روی تخت و خودش رو روی تخت ولو کرد و گفتتختش رو پیدا 

 !کی بشه بازنشست بشیم

 و من مات و مبهوت مانده بودم و هیچ حرفی برای گفتن نداشتم

 سال بعد بود 03چیز شروع نشده بود او به فکر تعطیالت درزمانی که هنوز هیچ

 قدر منتظر تعطیالت هستیم؟ی ما این چرا دانش آموز ، دانشجو و حتی معلم و استاد و همه

 چیزکنند و دوست دارند زود همهچرا بعضی از مدرسان سر کالس دائماً به ساعتشان نگاه می

 تمام شو؟

 چرا دانشجویان و دانش آموزان از همان ابتدای سال روز های تعطیل تقویم را می شمارند؟

نام کردند تمام تالششان رو ثبتساعته  42ی ضمن خدمت چرا کارمندانی که تو یک دوره

 چیز تمام بشود؟ساعته همه 24کنند که می

 خب

کنید این انتظار تعطیلی گذرد اما فکر نمیچون تعطیالت و بی کاری خوب است و خوش می

 یک مقداری بین ماها زیاداست ؟

 ید؟عشود یعنی حدوداً بعد از کنید انتظار تعطیالت تابستان خیلی زود شروع میفکر نمی

 
انتظار هستیم جای خوب برویم خیلی چشمخواهیم بهمعموالً وقتی ما از یک جای بد می

 و انتظاری چشم این ، بهتر بریم خوام می که جایی و باشد بدتر هستیم که جایی هرچقدر و

 .هستند فراری آموزشی های محیط از ها خیلی کالً .شودمی هم بیشتر قراری بی

رفته بودم فضای کالس ها و محیط دانشگاه واقعاً خوب و ایدئال بود  به یکی از دانشگاه ها

وقتی فضای سبز زیبای دانشگاه را نگاه می کردم لذت می بردم ولی چون آخرهای ترم بود 

 دانشگاه حالت نیمه تعطیل داشت و خیلی ها غایب بودند هم از دانشجویان و هم از اساتید
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تند ی ما هسیانگین غیبت دانشجویانی که در دانشکدهیکی از کارمندان دانشگاه می گفت: م

جلسه است به او گفتم: پس همه باید حذف بشن دیگه! ایشان فقط یک لبخند تلخ  0بیش از 

 زد

جا به همین شکل است ولی فرار از محیط آموزشی مشکل اصالً منظورم این نیست که همه

 یحت باشند داشته نقش آموزشی حیطم یک از فرار در تواندمی عوامل از خیلی شایعی است.

 امکانات کلی با آموزشی محیط یک از فرار

 .اندخوردهها دلیل که مثل یک کالف به هم گرهشاید ده

ها را بگویم خواهم در این فایل صوتی آندالیل فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و ... و من نمی

 الزم رو در همه ی مسائل ندارم چون شاید خیلی از دالیل را ندانم و اگر هم بدانم تخصص

خواهم چند تا نکته بگویم که مخاطبین ما و خودمان کمتر از محیط آموزشی فراری فقط می

 .باشیم

 اول : عالوه بر مطلبی که باید تدریس کنیم مطالب جذاب دیگری هم بگوییم

 و بازدهزود و کوچولو دردبخور،به بسیار مطالب کمی از قالب خشک و رسمی خارج بشویم .

 :مثل بدهیم آموزش را جذاب

 تایپ ده انگشتی 

 های جستجو در اینترنتروش 

 آموزش تندخوانی 

 دردبخورمعرفی چند تا آدم ، کتاب یا سایت به 

 

 گذاری بگوییمدوم: از هدف

هدفی و سردرگم بودن مخاطبین ماست ها به خاطر بیها و انگیزه نداشتنخیلی از ناامیدی

 هایشانهدف به چطور و کنند گذاری گذاریهدف باید چطور که بدهیم یاد هاآن به .

 :مثالً .برسند

 توانند کسب درامد کنند؟چطوری می 

 و با دیگران بهتر ارتباط  توانند جایگاه اجتماعی بهتری پیدا کنندچطوری می

 بگیرند؟
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 کند، و ی کوچک از شما یاد بگیرد، بعد به آن عملفقط کافی است مخاطب شما یک نکته

نتیجه بگیرد او از این به بعد شما رو دوست خواهد داشت پس محیط آموزشی رو هم دوست 

 .خواهد داشت

کار به من گفت که اصالً خوشبختانه من این تجربه را دارم. مثالً یکی از مدرسین تازه

هربان منفس ندارم و انگار من برای تدریس ساخته نشدم . با توجه به شخصیتی بسیار اعتمادبه

و زیادی متواضعی که این خانم داشتند من به ایشان توصیه کردم که کمی از موضع قدرت به 

مخاطبین خودشان نگاه کنند و خودشان را برتر ببینند. همین یک جمله باعث شد تا به قول 

 شان عوض شودخودشان مسیر زندگی

رد عادی هستید این کار شما البته این حالت رو فقط برای آن خانم توصیه کردم و اگر شما ف

 .دهد و ممکن جواب عکس بگیریدرا مغرور نشان می

 ها رو به تفکر وادار کنیدسوم: آن

 چرا اینجایند؟ 

 اند؟چرا مدرسه 

 اند؟چرا دانشگاه 

کنیم مسیر موفقیت فقط از مدرسه آید یعنی فکر میاین بالی بزرگی است که دارد سر ما می

صورت عادت درآمده است و کنند بهچون همه این کار را میو بعد از دانشگاه است و 

 خواننددانند چرا دارند درس میمخاطبین ما نمی

اگر بدانند چرا باید سر کالس شما حاضر بشوند مطمئناً با عشق و بادل، سر کالس شما 

ری یگخواهند آمد. البته شاید هم به این نتیجه برسند که درس را رها کنند و به دنبال کار د

های خوب و بد این ماجرا زیادند مثالً استادی که دانشجوی بروند که این هم بد نیست. نمونه

خودش رو در حال فروختن یک کیف به دانشجوی دیگر دیده بود بهش گفته بود تو خوب 

بلدی بفروشی ها و همین جمله او دانشجو رو به فکر فرو برد و تصمیم گرفت از یک رشته ی 

 .یاد و در زمینه ی بازار یابی فعالیت کنهفنی بیرون ب

 چهارم: با همکاران پایین دستی و باال دستی مهربان باشیم

 خدا نکند مشکالت خصوصی ما و همکاران به گوش شاگردانمان برسد

ها اعتمادشان را نسبت به ما از دست می این کار دید منفی در دانشجو ایجاد می کند و آن
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این آب گل آلود ماهی هم بگیرند و سو استفاده کنند.یکی از زشت دهند. حتی ممکن است از 

ترین کارها این است که سر کالس پشت سر یکی دیگر از همکاران حرف بزنیم.بعضی از 

محیط آموزشی ما به اندازه کافی سردو کسل کننده هست دیگر نیاز نیست ما نمک روی زخم 

 خودمان و مخاطبینمان بپاشیم

کته رو خدمت شما عرض کردم که می تونیم محیط امورشی رو خب من فقط چهار ن

شود انجام داد تا این فرار از کارهایی میفکر کنید و ببینید چهتر کنیم.شما همچسبدل

 محیط از آموزشی رو کاهش بدیم

 ی آخر عرض کنم که به نظر منعنوان جملهبه

ی منتظر جلسهصبرانه تدریس کارآمد تدریسی است که مخاطبان و مدرس بی

 بعدش باشند

 ممنون می شوم اگر نظرات خودتان رو با ما در میان بگذارید
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 ارمزاز توجه شما به این مقاله سپاسگ

 ادامه ی دوستی هابرای 

 را بپذیرید هدیه سایت روش تدریس

 های صوتی به همراه کتابفایل 

 
 به ایمیل شما ارسال می شوند یگانرابه صورت 

 و دانلود فایل ها روی لینک زیر کلیک کنید عضویتبرای 
http://raveshtadris.com 

 

 

 
 به جمع هزاران عضو باشگاه مدرسان سایت روش تدریس خوش آمدید
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