
 
  

 نویسنده : محمد حافظی نژاد

 از مجموعه مقاالت رایگان سایت روش تدریس

 بدقولی و معلم

 این مقاله رایگان است 

 و شرط استفاده از آن این است که

با یک نفر به اشتراک بگذارید را آن  

 

 

https://plus.google.com/u/0/b/102091288767286304879/+Raveshtadris/posts
https://instagram.com/raveshtadris/
https://www.facebook.com/raveshtadris
https://www.linkedin.com/raveshtadris
https://twitter.com/raveshtadris


 

  

 1 محمد حافظی نژادنویسنده : 

 

 بدقولی و معلم

 /http://raveshtadris.com تدریسمقاالت رایگان سایت روش 

اگر بهترین روش تدریس را در کالس اجرا کنیم و معلم بسیار جذابی هم باشیم 

. شد خواهد عوض چیز همه وقت آن. دهیم انجام بدقولی فقط کافی است تا یک

وفای به  که شویم می شناخته کسی عنوان به ما شود تکرار بدقولی ها اگر و

دیگر به حرف ما اعتماد  دانشجویان یا آموزان دانش صورت این ندارد،در عهد

زیر سوال می رود و دیگر روی حرف ما  اقتدارمان نخواهد کرد. از همه بدتر اینکه

 … حساب نمی کنند.راحت بگویم می شویم چوپان دروغگو

 وفای به عهد برای همه ی کارها

فقط این نیست که اگر قول تشویق می دهید حتما تشویق کنید  خوش قولی

 بلکه

 اگر گفته اید که تکالیف را نگاه می کنید حتما نگاه کنید. 

 اگر قول داده اید که امتحان بگیرید حتما امتحان بگیرید. 

  اگر قول داده اید که در ساعتی خاص کالس را شروع کنید حتما در

 .همان ساعت شروع کنید

 اید که مطلبی خاص را خواهید گفت حتما بگویید اگر گفته. 

 .و موارد بسیار دیگری که اگر قول داده اید باید به آنها عمل کنید

 غیرعمدی یا هستند عمدی یا کلی صورت به استاتید و ها معلم بدقولی

 بدقولی های غیر عمدی

 فراموشی

بگیرید.تمام اگر فراموش کار هستید .بهتر است از یک گوشی هوشمند کمک 

کارها و قول های خود را می توانید در آن ثبت کنید . موبایل رفیق خوبی است 

 .او در زمانی که برایش تعیین کرده اید شما را باخبر می کند

http://raveshtadris.com/
http://raveshtadris.com/?p=3149


 

  

 2 محمد حافظی نژادنویسنده : 

 

 بدقولی و معلم

 /http://raveshtadris.com تدریسمقاالت رایگان سایت روش 

به محض اینکه به کسی قول می دهید آن را یادداشت کنید. حتی اگر با تلفن 

 .صحبت می کنید سعی کنید که این کار را انجام دهید

در بد ترین و حالت از مخاطب خودتان بخواهید که به شما یادآوری کند. این 

کار یک فایده و یک ضرر دارد . اول اینکه مخاطب حس می کند که برای شما 

مهم نیست ،و فایده ی آن این که ممکن است خود مخاطب هم فراموش کند که 

رای شما که عاشق به شما یاد آوری کند، پس شما به زحمت نمی افتید. البته ب

 .کمک کردن به دیگران هستید حتی این حالت هم خوب نیست

 حوادث غیر مترقبه

به هر حال ما در یک دنیای پر حادثه زندگی می کنیم. عوامل زیادی می توانند 

 ……با عث شوند تا نتوانیم به قول خودمان عمل کنیم. مثل بیماری ، تصادفات و

و موارد غیر مترقبه محسوب نمی ترافیک جز اینکه مهم ی نکته ولی

ترافیک ها عموما قابل پیش بینی هستند اگر ساعتی زود تر اقدام کنیم  .شود

می توانیم به قول خودمان عمل کنیم. اما برای حوادث واقعا غیر مترقبه بهتر 

است که صادق باشیم. و با شجاعت تمام عذر خواهی کنیم و دلیل اینکه 

 .وفا کنیم را توضیح دهیم و قول جبران آن را بدهیمنتوانستیم به عهد خودمان 

 .ولی لطفا از این کار زیاد استفاده نکنید

در زمان دانشجویی استادی داشتیم که قرار بود برگه های امتحان را تصحیح 

کند و هر جلسه بعد از امتحان می گفتند که ببخشید هفته ی گذشته اصال 

تصحیح کنم! و هیچ وقت هم آن برگه ها حالم خوب نبود و نتونستم برگه ها رو 

 !تصحیح نشد

 بد قولی های عمدی

 بدقولی به دلیل جوگیر شدن

http://raveshtadris.com/


 

  

 3 محمد حافظی نژادنویسنده : 

 

 بدقولی و معلم

 /http://raveshtadris.com تدریسمقاالت رایگان سایت روش 

تعدادی کمی از معلمان و اساتید عزیز در یک زمان های خاص جو گیر می 

شوند و قول هایی می دهند که توان اجرایی آن را ندارند.مثال در روز دانشجو 

دیده است و چون بسیار  ۱۳۳۲آذر سال  ۱۶استادی اعالم کرد که سندی از روز 

جالب است آن را به کالس می آورد و به دانشجویان نشان خواهد داد. خب چون 

ایشان اجازه و قدرت این کار را نداشت هیچ وقت به قول خودش عمل نکرد ما 

 یم فکر به عنوان دانشجو تصور کردیم که صحبت ایشان سندی ندارد وتا امروز

 .اشته است چون به قول خودشان عمل نکردندند صحت یشانا صحبت که کنم

 .برخی نه گفتن بلد نیستند و قول الکی می دهند

برخی از معلمان و اساتید چون نمی توانند به مخاطب خودشان نه بگویند پس 

زیر بار تقاضاهای آنان می روند. و تعداد زیاد این تقاضا ها باعث می شود که 

عمل کنند. و به عنوان استاد یا معلم بد قول نتوانند به قول خودشان 

 گفتند می محترمانه صورت به اول همان اگر که صورتی در.  شوند می  شناخته

 مانمع معموال. بود قولی بد از بهتر مطمئنا دهند انجام را کار این توانند نمی که

سه اشتباه خطرناک که  ی مقاله در. شوند می مشکل این دچار زیاد مهربان

 .به این موضوع پرداخته شده است معلمان مهربان مرتکب می شوند

 عدم واگذاری کارها

وست ندارید وقتی قرار باشد تمام کارها را خودتان انجام دهید و از طرف دیگر د

بگویید در نتیجه شما تعداد بسیار زیادی کار دارید که انجام  “ نه ”به کسی

مدیریت  نمی شوند. بهترین راه حل واگذار کردن کارهاست که در مقاله ی

ور مفصل به آن پرداخته شده است. اما یک به ط مدرسه با واگذاری کارها

تکنیک ساده برای درخواست مخاطبان این است که بعد از پرسش کمی فکر 

این یک دام “ برات میارم یا خودم برات انجامش میدم“ کنید.فورا نگویید که
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 4 محمد حافظی نژادنویسنده : 

 

 بدقولی و معلم

 /http://raveshtadris.com تدریسمقاالت رایگان سایت روش 

است . ضرر دیگر این کار این است که معموال تا جلسه ی بعد دانشجو یا دانش 

 .جام نمی دهد و منتظر است تا شما قدم اول را برداریدآموز هیچ کاری ان

 وقتی شما تصمیم گیرنده نیستید

اگر شما یک معلم ساده مدرسه باشید نمی توانید شخصا قول یک اردوی خارج 

از استان را بدهید. چون این کار نیازمند هماهنگی با مدیرمدرسه ، اداره ی 

شد. پس دقت کنید فقط قول آموزش و پروش و حتی اداره کل استان می با

هایی بدهید که خودتان تصمیم گیرنده هستید و یا اینکه با هماهنگی کامل با 

 .سایرین قول بدهید

  
 چند تکنیک فوق العاده برای خوش قول ها

اگر شما به خوش قولی معروف هستید.ویژگی بسیار ارزشمندی دارید اگر دوست 

زیر راهم به ویژگی های خوبتان دارید همه را شگفت زده کنید تکنیک های 

 .اضافه کنید

  
اگر به دانش آموزی قول یک کیف به عنوان جایزه می دهید داخل کیف هم 

 :چند دفتر و خودکار بگذارید . یعنی

همیشه بیشتر از چیزی که قول می دهید عمل کنید ویا کمتر از چیزی که می 

 خواهید عمل کنید قول بدهید

ل می دهید که فردا برایش مطلبی را ایمیل می کنید اگر به مخاطب خودتان قو

 :.بهتر است بعد از ظهر همان روز آن کار را انجام دهید. یعنی

 از  همیشه زودتر از چیزی که قول می دهید عمل کنید ویا زمان دورتری

 بدهید قول کنید عمل خواهید می که  زمانی

  

http://raveshtadris.com/


 

  

 5 محمد حافظی نژادنویسنده : 

 

 بدقولی و معلم

 /http://raveshtadris.com تدریسمقاالت رایگان سایت روش 

سوره ی مومنون  ۸و در اهمیت خوش قولی همین بس که خداوند در آیه ی 

 .می فرماید

 [8وَالذّین هُم الماناتِهِم وعَهدِهِم راعُون ]مومنون

 مومنین کسانی هستند که[ امانت ها و عهد خود را رعایت می کنند] 

 

 

http://raveshtadris.com/%d9%85%d8%b9%d9%84
-%d9%88-%d9%85

%d8%a8%d8%af%d9%82%d9%88%d9%84%db%
1.dpuf%d8%9f/#sthash.holmz23-8c 

 

http://raveshtadris.com/?p=۳5۱5 

 
 

 پایان
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 6 محمد حافظی نژادنویسنده : 

 

 بدقولی و معلم

 /http://raveshtadris.com تدریسمقاالت رایگان سایت روش 

 

 
 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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