وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
در ﺟﻤﻊ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ھﻤﻪ ﻧﻮع ﻣﻌﻠﻤﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آن ھﺎ از ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺑﺪﻧﯽ ﺧﻮب ﺑﺮﺧﻮر دارﻧﺪ در ﻣﯿﺎن آن ھﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮده ﺣﻀﻮر آن ھﺎ در اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺗﻨﮫﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ آن و ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺧﺪﻣﺖ و ﭘﺮورش ﻧﻮﻧﮫﺎﻻن ھﻤﻮطﻦ ﺧﻮد اﺳﺖ آﻧﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را ﻗﺒﻼ" ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺗﻤﺎم
در راه ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﻨﺪ.از طﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ دوم ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ و ﺑﺪون
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﮫﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ھﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻄﯿﺮ روی آورده اﻧﺪ.ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻋﻠﻞ وﺟﻮدی آن ھﺎ در
اﯾﻦ ﺟﻤﻊ و ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎی ورزﺷﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﺳﺎﯾﻞ و ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻘﺎی
درس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در ﻣﺪارس ﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻮب ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ دارد.
ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮب ﮐﯿﺴﺖ؟
ﺟﻤﻠﻪ  ،ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ را ﺑﺎرھﺎ از زﺑﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪن ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ در آن ھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ.ﺑﺎرھﺎ از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ راﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ دارای ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ و
ھﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را از ﺿﻤﯿﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺪ؟ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ ورزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ
آﻣﻮزاﻧﺶ اھﻤﯿﺖ ورزش و ﻧﻘﺶ آن را درک ﮐﺮده و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن را در طﻮل زﻧﺪﮔﯽ او ﮔﻮﺷﺰد ﺧﻮد ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.اﯾﻦ ھﺎ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺮﺟﻤﺎن آن ھﺎ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ و داﺋﻢ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﮫﺒﻮد
ﺑﺨﺸﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی اﺣﺘﻤﺎﻷ دارای وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی زﯾﺎدی ھﺴﺘﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد وﻗﻔﯽ.ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد وﻗﻒ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﻧﺴﺎزﻧﺪ ﺣﻔﻆ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼس و اﻣﺮ ﺗﺪرﯾﺲ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﮐﻼﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ طﺮز ﺿﻌﯿﻔﯽ اداره ﺷﻮد آﻣﻮزش ﺑﻪ طﺮز
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اراﯾﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ اﻣﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان را وا ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﮫﺎت ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع درس ارﺗﺒﺎطﯽ ﻧﺪارد
ﻣﻌﻄﻮف دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
داﻧﺶ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﮫﺎرت ھﺎ و ﻓﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﻮزش دھﻨﺪ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ورزش ﺑﯽ
ﺻﺒﺮاﻧﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻨﻮن ﺻﺤﯿﺤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﺟﺮای ﻣﮫﺎرت آن ھﺎ را ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ ،آن ھﺎ ﺑﺮای ﻣﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت
ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻓﻨﻮن و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد ارزش ﮐﻤﺘﺮی ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻮﻓﻖ آن ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﺮاه و ﯾﺎور داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻮده و ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ آن ھﺎ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺧﻼﻗﯽ
ﺗﻨﺪ داﺷﺘﻪ و رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﻏﯿﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ طﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﻪ در اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﻄﻠﻮب آﻣﻮزﺷﯽ دﭼﺎر ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.ﺣﺴﻦ
ﺳﻠﻮک ،ﺳﺎزﮔﺎری ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ھﻤﮑﺎران ،ﻣﺪﯾﺮ ،ﻣﺪرﺳﻪ و واﻟﺪﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان از
وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺛﺒﺎت ﻋﺎطﻔﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺻﻔﺎت وﯾﮋه ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮب ،اﺳﺘﻮاری و ﺛﺒﺎت ﻋﺎطﻔﯽ اوﺳﺖ .ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻋﺼﺒﯽ و ھﯿﺠﺎن زده ﻣﺸﮑﻼت اﻧﻈﺒﺎطﯽ ﻣﯽ
آﻓﺮﯾﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ھﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﺰﺋﯽ و ﮐﻢ اھﻤﯿﺖ ﮐﻼس را ﺑﮫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﺮده و از آن ھﺎ ﮐﻮھﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﺘﻌﺎدل ،ﺑﺎﻧﺸﺎط ،ﻣﺸﺘﺎق و
ﻓﮫﯿﻢ ﻣﻌﻤﻮﻷ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮﺛﺮ ،ﻓﻀﺎﺋﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﻟﻄﻒ و آراﻣﺶ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﺷﺄن و ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻐﻠﯽ
ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ از راه ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﮫﺒﻮد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻷ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﮫﺘﺮ و ﺑﺮﺗﺮی ھﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﻮازات آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ھﺎ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺌﻮری ھﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ روش ھﺎی اﺑﺪاﻋﯽ در
آﻣﻮزش ﻣﮫﺎرت ھﺎ ،ﻣﺮﺑﯿﺎن را در ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﮫﺘﺮ ﻣﺠﮫﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪن از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ورزﺷﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ورزﺷﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﮫﺎرﺗﮫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺠﺪدی
ﺑﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی او ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد و ارزش ھﺎی آن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ و اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪارس ﺑﻪ درس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ورزش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ورزش دارد .ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﻣﻮﻓ ﻖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎراﺋﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ زﯾﻮر ﻋﻠﻮم ﻧﯿﺰ آراﺳﺘﻪ اﻧﺪ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﮑﺎت و دﻗﺎﯾﻖ
ﻋﻠﻤﯽ درﺑﺎره اھﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ورزش آﮔﺎھﺎﻧﻪ از درس ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ ﺷﺄن و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺣﺮﻓﻪ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد
ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ.
ﻣﻨﺶ
ﻣﻌﻠ ﻤﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﻟﮕﻮھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ طﺮز ﺧﻮب زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن را ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺤﺪوده ای از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آن وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺑﺎرز ،ﻣﻨﺶ و رﯾﺸﻪ ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻧﺸﺎط و ﺧﺮﺳﻨﺪی و ﮐﺎراﺋﯽ ،ﺗﺠﺴﻢ
ﯾﺎﺑﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد اﻟﮕﻮی زﻧﺪ ه اﯾﻦ ﻣﻼک ھﺎی رﻓﺘﺎری و ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺼﺎف و ﺑﺮاﺑﺮی ،درﺳﺘﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ در
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻠﻢ –ﺷﺎﮔﺮدی ﻣﺮاﻋﺎت و ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﻮد.

ﺧﻼﻗﯿﺖ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻼق و ﻣﺒﺘﮑﺮ ،ﻧﻮآور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن ھﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از روش ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ
اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ راه ھﺎی ﺑﮫﺘﺮی از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ھﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ
ﮐﻪ از ﺗﺨﯿﻞ ﺳﺎزﻧﺪھﺎی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده در ﺟﺴﺘﺠﻮی روش ھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن طﺮﯾﻖ داﻧﺶ
آﻣﻮزان را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ.
اﺷﺘﯿﺎق
ﻋﺪم اﺷﺘﯿﺎق ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺳﺖ.ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وظﺎﯾﻒ ﻋﺎدی روزﻣﺮه ﺧﻮد ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن واﺟﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ و ﺧﻮب ،ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ھﺪف ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺗﮫﯿﻪ ﻣﻮاد درﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺧﻮد را ﻣﺸﺘﺎق ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ .اﯾﺠﺎد
اﺷﺘﯿﺎق در درون ،ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺑﺎرز رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ را زﻧﺪه ،ﻓﻌﺎل و ﭘﺮﺛﻤﺮ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد.
روش ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ آﻣﻮزش را ھﻤﭙﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی آن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ در روش ھﺎی ﺗﮑﻠﯿﻒ –ﻣﺤﻮری ،ﻣﻌﻠﻢ
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه ،روش ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﺎرآﻣﺪ ارزش ﺑﺴﺰاﺋﯽ دارﻧﺪ.اﮔﺮ آن ھﺎ ﻓﻀﺎ وﺟﻮی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﮐﻼس
ﯾﺎ در زﻣﯿﻦ ورزش ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ آن وﻗﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن ھﺎ ﺑﺎ وظﺎﯾﻒ آﻣﻮزش ھﺎی ﻓﺮدی و درک داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد
ﮐﺮده اﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮب آن ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ اطﻼﻋﺎت و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راه
ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﺑﺮای آن ھﺎ ھﻤﻮار و آﺳﺎن ﺳﺎزد.

