
مدیریت ارتباط در کالس درس

كت جادويي معلم
نوشته ِجني مك ِكي/ترجمه حبیب يوسف زاده

نویسنده در این بخش می کوشد معلمان را در مدیریت کارامد امور کالس یاری كند و به آن ها بیاموزد نسبت به تأثیر 
بازخورد های خود  بر رفتار دانش آموزان حساس باشند. به عبارت دیگر، سعی دارد لزوم بازخورد های ماهرانه، اهمیت 

مدیریت خود و درک کردن دانش آموزان و نیاز های  آن ها را گوشزد كند.

بعد از ترســيم اهداف و ضوابط رفتاری 
)که در شــماره ي قبل شرح داده شد(، 
مرحله ي بعدی اعمال چار چوبي رفتاری، 
تمرکز بر تعامــالت معلم-دانش آموز و 
طراحی سيستم مديريت بهينه ای است 
که بتواند روابط کارِی مثبت و ماندگاری 

را شــکل دهد. در اين بخــش با فرايند 
مديريت تعاملی و نکات مهم و ضروری 

کاربرد عملی آن آشنا می شويد.
اين فرايند بر پنج ستون استوار است که 

عبارت اند از:
1 پیشگیری: پيشگيری از بروز، تکرار 

يا تشديد مشــکالت رفتاری که هدف 
اصلی فرايند مديريت تعاملی است.

2 اصالح: تصحيح قاطعانه ي سو ء  رفتار 
و مديريت فعاالنه ي رفتار دانش آموزان.  

3 حمایت: با حمايت و تشويق معلم، 
دانش آموزان رفتار خود را مديريت  کنند.
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عوامل  مديريــت  کــردن:  رصد   4
گوناگون در هنگامی که دانش آموز ان از 
خط خارج می شوند و سوق دادن آن ها به 
پرهيز از خطا ها و اصالح کردن رفتارشان. 
5 تصدیــق کــردن: ايجــاد حس 
ارزشــمندی در دانش آموزان، با تصديق 
موفقيت های کوچــک آن ها و باال بردن 

ميزان انگيزه و مشارکت در آن ها.
نکته ي مهم اين اســت که معلمان براي 
رسيدن به نتيجه ي مطلوب، بايد بتوانند 
ترکيبی از ايــن ترفندها را به کار گيرند. 
يعنی شايد الزم باشد هم زمان با اصالح 
قاطعانــه ي خطا ها، با صحه گذاشــتن 
بر نقاط قوت دانش آمــوزان، آن ها را به 
اصالح رفتار خويش ترغيب كنند. قبل 
از ادامه ي بحث الزم است به چند نکته ي 
اساسی در روابط معلمـ  دانش آموز توجه 

كنيم:

هر رفتار پیامی دارد
هنگامی که دانش آموزان در روابط خود 
با معلم احســاس امنيت  کنند و بتوانند 
از نظــر عاطفی و اجتماعــی با محيط 
مدرسه کنار بيايند، به ندرت ممکن است 
سوء  رفتار نشان دهند. سوء رفتار اولين 
نشانه ي ناســازگاری دانش آموزان است. 
در پِس هر رفتــاری معمواًل چند حس 
قوی مثل نگرانی، ترس، خشم، ناراحتی 
و خستگی نهفته است که در واقع علل 
آن رفتار هســتند.  وقتی دانش آموزان 
احساس خوبی ندارند، نخواهند توانست 
به خوبی از عهده ي کارها بر آيند، بنابراين 
شرايط ذهنی خود را از طريق سوء رفتار 
بروز خواهنــد داد. رفتار پيامی اســت 
که نشــان می دهد فرد چه احســاس و 
اطراف  دنيای  به  نســبت  عکس العملی 
خــود دارد. مهــارت اساســی مديريت 
رفتار به توانايی جســت و جو، مشاهده و 
رمز گشايی از پيام هايی بستگي دارد که 
افراد ســعی دارند با رفتار و به خصوص 
با سوء رفتار خود نشــان دهند. توانايی 

کشــف اين پيام ها به معلمــان امکان 
خواهد داد رفتار دانش آموزان را مقتدرانه 
مديريت کنند و نه تنها نســبت به خود 
رفتار، بلکه نســبت به پيام آن واکنش 
مناسبی نشــان دهند. اين کار از طريق 
دقيق شدن در رفتار منفی دانش آموز و 
سپس تشخيص پيام های آن امکان پذير 
خواهد بود. گاهــی اوقات همين دقيق 
شدن موجب می شود دانش آموز دست از 
بد رفتاری بکشــد. به عالوه، با اين نگرش 
می توانيــد در واکنش  های معمول خود 
نســبت به بد رفتاری  بچه ها تغيير ايجاد 
کنيد و در عوض واکنش حساب شده ای 
را برگزينيد که نتيجه ي مثبِت معينی در 

پی داشته باشد.

واکنش به رفتار و پیام آن
فهم علل رفتار، معلمان را قادر می سازد 
واکنش هايی از خود نشان دهند که بدون 
لطمه زدن به شخصيت و حرمت طرفين، 
به اصالح رفتار دانش آموزان منجر شود. 
به هر حال، معلمان بايد يک قدم جلوتر 
باشــند و بدانند کليد تغييــر رفتار در 
»گفتن« يا »شدت عمل« نيست، بلکه 
به درک مشکل و پاسخ مناسب در برابر 

آن بستگی دارد. 
اجازه دهيد اعتراف يک معلم تازه کار به 
نام هيم جينات1 را در اين باره مرور کنيم:
»به اين نتيجه ي وحشتناک رسيده ام که 
من عاملی تعيين کننده در کالس هستم. 
فهميده ام نگرش شخصی من جّو حاکم 
بر کالس را شــكل مي دهد. حال و هوای 
کالس بــا حال و هــوای مــن رابطه ي 
مســتقيم دارد. به عنوان معلم، قدرتی 
باور نکردنی دارم تــا زندگی کودکي را 
به لجن بکشــم يا او را خوشبخت كنم. 
من می توانم وسيله ي شکنجه يا ابزاری 
الهام بخش باشم. می توانم تحقير کنم يا 
بخندانم و آسيب بزنم يا التيام بخشم. در 
هر شــرايطی، اين واکنش من است که 
تعيين می کند يک بحران تشــديد شود 

يا فرو کش کند و انسانيت در وجود يک 
کودک شکل بگيرد يا نگيرد.«

بله، واکنش معلم تعيين کننده اســت. 
وقتی معلم هــا بدون بينش و فهم کافی 
در برابر رفتاری واکنش نشان می دهند، 
نا خواســته بــه رفتارهــای منفی دامن 
می زنند و حتی خود را در تقابل شــديد 
با دانش آموزان قرار مي دهند. اين باور که 
رفتار فــالن دانش آموز غير قابل تحمل 
است، می تواند به خشم و حتی نا اميدی 
و انصراف وی از تحصيل منجر شــود. يا 
حتی بدتر از آن، معلم خشمگين ممکن 
است دست به کارهايی بزند که وضع را 
بدتر کند و دور باطــل تنبيه و انتقام را 

موجب شود.
هنگام مواجهه با سوء رفتار، واکنش معلم 
الگوی تعامل بين او و شاگردش را تعيين 
می کنــد. به اين مثال توجه کنيد که در 
آن دانش آموزی بــدون اجازه در کالس 
راه مــی رود و باعث حواس پرتی ديگران 

می شود:
معلم: »نيــل! اين قدر وول نخــور، برو 

بنشين روی صندلی خودت.«
دانش آمــوز: »نمی تونــم، دارم دنبال يه 

مداد می گردم.«
معلم )دست به سينه و با تحکم(: »قباًل 
بايــد دنبالش می گشــتی، کاری رو که 

می گم بکن، همين حاال!«
دانش آموز: »نمی شه، می خوام از بچه ها 

يه مداد رنگی بگيرم.« 
و زير لب ُغر می زند: »مگه چه اشــکالی 

داره؟«
معلم: »چون که من دارم بهت می گم.«

دانش آموز)بــا لحنی ســتيزه جو(: »دلم 
نمی خواد به هر چــی تو می گی گوش 

کنم...«
و به اين ترتيب تنش ادامه می يابد...

در اينجا چه اتفاقی دارد می افتد؟ اگر جای 
اين معلم بوديد، چه احساسی داشتيد؟ 
دانش آموز چه احساسی می داشت؟ ساير 
احســاس  می کردند؟  چه  دانش آموزان 
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آن ها نسبت به اين پارازيت چه می بود؟ 
سِر جريان تدريس و يادگيری چه باليی 
می آمد؟ در اين وضعيت، دانش آموزان 

کالس چه چيزی ياد می گيرند و چه 
کسی تحت کنترل است؟

چه اتفاقی بايد می افتاد؟ از کجا کار 
خراب شــد؟ اين معلم می خواهد 
دانش آموز ســر جايش بنشــيند و 

واکنش نســنجيده ای از خود نشان 
می دهــد. ايــن واکنش تحــت تأثير 

نوعی بر انگيختگی عصبــی و بی اختيار 
و بی مالحظــه صــورت می گيــرد. هر 
واکنش عقالنی ريشــه در کنترل افکار 
و آمادگی بــرای تعامالتی دارد که خود 
نتيجه ي درک پياِم يک رفتار اســت. به 
نوعی می توان گفت، معلم بايد يک گام 
از خودش جلوتر باشــد و سعی کند به 
جــای واکنش عصبــی، در برابر ســوء 
رفتارها عکس العمل عقالنی نشان دهد. 
کليــد تغيير رفتار در تذکــرات مکرر يا 
واکنش های بی اختيار نيســت، بلکه در 
پاســخ صحيح به آن رفتارهاست. وقتی 
پاســخی در خور انتظار داده می شــود، 
معلم می تواند کنتــرل تعامالت و نتايج 
آن ها را در دســت گيرد. حــاال به اين 
نمونه ي مشــابه توجه کنيــد که در آن 

معلم برخورد متفاوتی دارد:
معلم)در حالی که به صندلی نيل اشاره 

می کند(: »نيل! روی صندلی خودت.«
دانش آموز: »نمی تونم، می خوام از مايکل 

يه مداد قرض بگيرم.«
معلم )به آرامی تکــرار می کند(: »روی 

صندلی خودت نيل، ممنونم ازت!«
دانش آموز زير لب غر می زند و می گويد: 
»نمی فهمم چه اشکالی داره که از يه نفر 

مداد بگيرم.«
معلم غز زدن دانش آموز را نديده می گيرد 

و می گويد: »آفرين نيل، ممنونم.«
دانش آموز همين طور که هنوز غر می زند، 
به صندلی خود بر می گردد. وقتی دست 
از غر زدن برمــي دارد و کتابش را روی 

ميز مي گذارد، معلم به طرفش می رود و 
می گويد: »تو حالت خوبه؟ بيا با مداد من 
بنويس تا ســر فرصت مداد خودتو پيدا 
کنی... خيلی خب بچه ها، درس امروز را 

شروع می کنيم.«
بــا اين وصــف، می توان گفــت مهارت 
مديريت تعامالت يعنی دانســتن اينکه 
برداشتن چه گامی ما را به نتيجه ي مورد 
انتظار می رســاند. اگر معلم بدون فکر و 
فقط مبتنی بر يک واکنش عصبی وارد 
موضوعی شود، اگر درنگ کند و از خود 
ترديد نشــان دهد و اگر ظاهرش نشان 
دهــد که کنترل خود را از دســت داده  
اســت، با اين کار در را باز گذاشته است 
تا دانش آموز وارد عمل شــود و ســکان 
فرايند را در دســت گيرد. در اين حالت، 
دانش آموز رشــته ي امور را به دســت 
خواهــد گرفت و باز گرداندن آن به وضع 

سابق دشوار خواهد بود.
نکته: هميشه اين طور نيست که بالفاصله 
بتوانيد اقدام صحيح را تشخيص دهيد. 
مهم اين اســت که فرصت بررسی انواع 

گزينه ها را به خودتان بدهيد. 

انتخاب پاســخ ها برای رسیدن به 
نتایج مطلوب

بيــن »محرک« و »پاســخ« هميشــه 
فاصله ای هست. در اين فاصله است که 

شما فرصت و قدرت انتخاب »پاسخ« را 
داريد. در پاسخ شما رشد و نشاط نهفته 
است. به راســتی ما چگونه به رفتارها 
پاسخ می دهيم؟ فهم اينکه من امکان 
انتخاب پاسخ را دارم، کليد مديريت 
هر شرايطی است. از آنجا که رفتارها 
ابراز ناخود آگاه احساسات و عواطف 
هستند، بسيار مهم است که نسبت 
به رفتارهای دانش آموزان و پيام های 
مربوطه حســاس باشيد. برای اين کار 
قبل از هر چيز بايــد در مورد رفتارها و 
ســامان دهی آن ها فکر کنيد و آمادگی 
الزم برای طيف گســترده ای از شرايط 
ممکن را داشــته باشيد. آنگاه کم کم ياد 
خواهيد گرفت که فی البداهه برنامه ريزی 
واکنش  به موقــع مکث کنيــد،  کنيد، 
عصبی بروز ندهيد و خود را قادر سازيد 
پاســخی را انتخاب كنيد کــه بهترين 
نتيجه را در پی داشــته باشد. همچنين 
بعد از مواجهه با هر شرايطی، بايد برای 
آينده برنامه ريزی کنيد و از خود بپرسيد: 
»دفعه ي بعد چــه کار بهتری می توانم 
انجام دهم؟« يا »چطور می توانم از تکرار 

چنين اتفاقي جلو گيری کنم؟«
همين طور کــه برنامه ريزی می کنيد، با 
اشــرافی كه بر رفتارها پيــدا می کنيد، 
در می يابيد کــه از کدام جيب های ُکت 
جادويی خود اســتفاده کنيــد. اگر نگاه 
شــما مثبت باشــد، مهارت هايی را به 
کار خواهيد گرفت کــه دانش آموزان را 
بر انگيزد و آن ها را به تالش بيشتر ترغيب 
کند. با رصــد کردن نقاط قوت بچه ها و 
تشــويق آن ها بهتر می تــوان آنان را به 
رفتارهای پسنديده سوق داد و برعکس، 
با تمرکز بر نقاط ضعف و به رخ کشيدن 
مکرر ناتوانی هايشــان، ممکن اســت به 

رفتارهای ناشايست آنان دامن بزنيم. 

پي نوشت
1. Haim Ginott
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