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اصول واكنش مؤثر

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

 معلمـان بـه نـدرت بیـن محیـط کار و 
منـزل تفکیـک قائل می شـوند و معمواًل 
کارهايـی مثل آماده کـردن طرح درس، 
تصحیـح اوراق امتحانـی و غیـره را در 
بايـد  امـا  انجـام می دهنـد.  خانـه هـم 
مراقـب باشـید، از عصر هـای بـدون کار 
نیـز غفلـت  پايـان هفتـه  اسـتراحت  و 
نکنیـد. فرامـوش نکنیـد کـه اگـر بعد از 
يـک هفتـه ي کاری، تجديـد قـوا کنیـد 
بـه کالس برگرديـد، معلـم  و سـرزنده 

بهتـری خواهیـد بـود.

احساسـات خـود را مدیریت کنید 
و از نظـر عاطفـی آماده باشـید

رفتـار شـما بازتـاب افـکار و احساسـات 
رفتـار  بـه  شـما  واکنـش  شماسـت. 
دانش آمـوزان، در واقـع نشـانگر وضعیت 

شماسـت. روحـی 
همـواره  خواه ناخـواه  دانش آمـوزان   
احساسـاتی را در معلمـان بر می انگیزند. 
به عنـوان افـرادی حرفـه ای، کار مـا اين 
اسـت که ايـن شـرايط را مديريت کنیم. 

خودتان را مدیریت کنيد و آگاه باشيد که شما 
یک متخصص ارزشمند هستيد

تدریس یک شغل طاقت فرساست که در آن همواره باید از خودتان برای 
دیگران مایه بگذارید. مدیریت دانش آموزان ایجاب می کند همواره گوش  به 
 زنگ باشيد و حدا قل یک گام جلوتر از آنان باشيد. معلمان تازه کار و حتی 

پيش کسوت ها باید مراقب باشند فرسوده و شکسته نشوند. معلمان جوانی را 
دیده ام که اشتياق و عالقه شان به خوب و بی نقص بودن، جسم و روحشان را 

فرسوده کرده است؛ طوری که دیگر قادر به اداره ی مؤثر کالس نيستند.
نگذارید این اتفاق برایتان بيفتد. نسبت به صرف توان خودتان محتاط باشيد 

و بخشی از وقت خود را به برنامه ی درسی پنهان اختصاص دهيد. شما در 
قبال سالمتی خودتان مسئول هستيد و این اولویت اول شماست.

نادرسـت  بـا  رفتارهـاي  آمـدن  کنـار 
دانش آمـوزان به هیچ وجه سـاده نیسـت 
و گاهـی چالش بر انگیـز و حتی خصمانه 
واکنـش  امـا  می شـود،  تهديد آمیـز  و 
بد رفتاری هـا  بـه  غريـزی  و  عاطفـی 
فايـده ای نـدارد. ممکـن اسـت ناگهـان 
بـه خودتـان بیايیـد و ببینیـد بازيچه ی 

شـده ايد.   بچه هـا  دسـت 
بـا اين حـال، همیشـه آمـاده باشـید که 
دانش آمـوزان  رفتـار  بـه  واکنـش  در 
کامـاًل  امـر  ايـن  شـويد.  بر انگیختـه 
طبیعـی اسـت. واکنش هـای عاطفی در 
قبـال  رفتـار بـد، کامـاًل عادی اسـت، اما 
اگر اين واکنش عنان گسـیخته و شـديد 
باشـد، رفـع آن  بد رفتـاري را غیر ممکـن 
خواهـد کـرد. بـا مديريت عواطـف خود 
بدرفتاری هـا  عهـده ي  از  می توانیـد 
برآيیـد و پاسـخی متناسـب بـا آن را از 
جیب هـای ُکـت جادويـی خـود بیـرون 
بکشـید. هنـگام مديريت عواطـف خود، 
داريـد،  احساسـی  چـه  نیسـت  مهـم 
مهـم ايـن اسـت چـه  کار ی می کنیـد. 

بـر  نه تنهـا  شـما  عملـی  پاسـخ های 
تأثیـر  دانش آموزانتـان  آتـی  رفتارهـای 
می گـذارد، بلکـه بـر روابـط کالسـی و 
بازدهـی تدريـس شـما اثر گـذار خواهـد 

. د بو
و  اسـت  پنهـان  تربیـت  همـان  ايـن 
لفظـی  نهـی  و  امـر  از  بیشـتر  بسـیار 
وقتـی  دارد.  تأثیـر  دانش آمـوزان  بـر 
نسـبت بـه رفتارهـای کالسـی واکنـش 
حساب شـده ای از خود نشـان می دهید، 
در واقـع يکـی از مهارت هـای اساسـی 
زندگـی را به آن هـا می آموزيـد. اين جور 
عاطفـی  توانمنـدی  ارزش  واکنش هـا 
القـا می کنـد.  و اجتماعـی را بـه آنـان 
بچه هـا بعـد از چنـد سـال ممکن اسـت 
درس هـای شـما را فرامـوش کننـد، امـا 
کـه  را  احساسـی  و  تدريـس  نحـوه ی 
يـاد  از  هرگـز  بر انگیخته ايـد  آنـان  در 

نخواهنـد بـرد.  

مدیریت طرز برخورد
يادتـان  رفتارهـا  بـا  مواجهـه  موقـع 
باشـد: هیـچ پاسـخ غلـط يا درسـتی در 
قبـال آن هـا وجـود نـدارد، بلکـه برخـی 
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از  مؤثر تـر  رفتـار  مديريـت  روش هـای 
برخـی ديگرنـد. هـر دانش آموز شـرايط 
و ويژگی هـای خاصـی دارد و روشـی که 
در يـک مـورد مؤثر اسـت، ممکن اسـت 

در مـورد ديگـر مؤثـر نباشـد. 
مهم نیسـت چقدر مهیا هسـتید، هر آن 
ممکـن اسـت اتفاق های غیـر منتظره ای 
رخ دهـد. از ايـن فرصت ها بـرای افزودن 
يـک جیـب جديـد بـه ُکـت جادويـی 
خـود اسـتفاده کنیـد تـا دفعـه ي بعد به 
کارتـان بیايـد. يادتـان باشـد، تشـويق و 
نـه توبیـخ، موجـب خواهد شـد شـما و 
عملکـرد  بعـد  دفعـه ی  دانش آموزتـان 

بهتری داشـته باشـید.   
بدانید کـه هرگز از پس تمـام رفتارهاي 
بـد بر نخواهیـد آمـد، امـا وقتـی نرمی و 
انصـاف و احتـرام را چاشـنی کار خـود 
به مراتـب  موفقیتتـان  در صـد  کنیـد، 
افزايـش خواهـد يافـت. با تمـام مهارتی 
کـه داريـد، گاهـی ممکـن اسـت دچـار 
مشـكل شـويد. چـاره ی کار ايـن اسـت 
کـه به عقـب برگرديـد و اشـتباه خود را 
تصحیـح کنیـد. ايـن کار می توانـد برای 
غنـِی  تجربـه ی  يـک  دانش آمـوز شـما 

يادگیـری باشـد. 

بـا خودتـان مهربـان باشـید. اشـتباهات 
بهانـه ی يادگیري  انـد. بـا نهادينـه کردن 
و تبییـن  اين موضوع، خواهید توانسـت 
بـرای  ارزشـمندی  يادگیـری  تجربـه ي 

دانش آمـوزان خـود فراهـم کنیـد. 
دانش آموزانتـان را درک کنیـد. هـر قدر 
هـم کـه بخواهیـد، بايـد بپذيريـد هرگز 
قـادر نخواهید بـود رفتار آن هـا را به طور 

صد در صـد مديريـت کنید.

قواعـد و حریم هـا را ایجـاد و حفظ 
کنید

می کننـد.  کار  معلمـان سـخت  همـه ی 
دانش آمـوزان دائـم مطالبـه می کننـد و 
معلمـان بايـد پیوسـته پاسـخ گو باشـند. 
امـا برخـی معلمـان خیلـی سـخت کار 
می کننـد. آن هـا وقـت و انرژی زيـادی را 
صرف کشـمکش هايی می کننـد که قابل 
اجتنـاب هسـتند. کامـاًل طبیعـی اسـت 
کـه دانش آمـوزان در هـر سـنی تمايـل 
دارنـد حريم هـا را بشـکنند. اطـالع از اين 
موضـوع شـما را قـادر می سـازد پاسـخی 
برگزينیـد که نتايج مثبتی داشـته باشـد. 
به ويـژه نوجوانـان، بـا توجـه به سـن بلوغ 
و رشـد فرديت در آن ها، تمايل بیشـتری 

بـه عبـور از حريم هـا دارنـد. با ايـن  حال، 
وقتـی حد و مـرز مبهـم باشـد، احسـاس 
تشـويش و نگرانـی می کنند. اگـر بتوانید 
اعمـال  نرمـی  بـه  را  ايـن محدوديت هـا 
کنید، احسـاس رضايت و امنیت بیشتری 
خواهنـد کـرد. محدوديت هايـی که بیش 
سـهل گیرانه  يـا  سـخت گیرانه  حـد   از 
را  سـوء رفتار  زمینـه ی  می توانـد  باشـد، 
فراهـم کند.چنیـن محدوديت هايـی گاه 
بـه آسـیب های جبران ناپذيـری منتهـي 

مي شـود.

مدیریـت رفتارهایـی کـه قواعد و 
حریم هـا را بـه چالـش می کشـند

دانش آمـوزان بـرای اينکـه فرديـت خود 
را محـک بزننـد، گاهـی بـا ديگـران و با 
در می افتنـد  اجتماعـی  اصـول  و  آداب 
و معلمـان در خـط مقـدم ايـن چالـش 
قـرار دارنـد. آن هـا بـا تنـه زدِن رفتاری 
بـه اطرافیـان و به ويـژه افراد متشـخص، 
در بـاره ی خـود و جايگاه اجتماعی شـان 

مي آموزنـد.

مثال:
1 یـک دانش آمـوز پسـر ممکـن 
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قبـال  در  معلـم  واکنـش  به راسـتی، 
باشـد؟ بايـد  چگونـه  فـوق  رفتارهـای 

یادتان باشد
مديريـت  رفتارهاي بـد نیازمند طراحی، 
پشـتکار و نگـرش مثبـت اسـت؛ يعنـی 
مهـارت دسـت گذاشـتِن فی البداهـه بر 

جنبه هـای مثبـت دانش آمـوزان.
در  باشـد  اسـت الزم  گاهـی ممکـن    
مواجهـه با  رفتـار بد، با سـاير  همکاران، 
به ويژه مدير و مشـاور مدرسـه مشـورت 

 . كنید
اولیای مدرسـه ممکن اسـت راهکارهای 
برخـی  بـا  برخـورد  بـرای  مناسـبی 
 رفتارهـاي بـد داشـته باشـند. مطمئـن 
باشـید با اين کار توانايی شـما در اداره ی 

کالس زيـر سـؤال نخواهـد رفـت. 
جمعـی  خـرد  از  بهره گیـری  بـا  بلکـه 
همـکاران خواهیـد توانسـت راحت تـر از 
پـس مشـکالت بر آيیـد و معلـم بهتـری 

  . شید با

نمونه ي واکنش ها
1 در مـورد متلک گويـی دانش آمـوز، کمـی شـوخ طبعی می تواند مؤثر باشـد: 
خیال پـردازی ات هـم بـدک نیسـت! يـا خیلی سـاده می توان گفـت: نـه، اما از 

تعارفـت ممنونم.
در هـر دو حالـت، نوعـی قدر دانـی از تعـارف وجـود دارد، امـا در عیـن حال به 
دانش آمـوز گوشـزد می کنـد در رابطـه ی معلم- دانش آموز پايـش را از گلیمش 

دراز تـر نکند.
2 معلـم می توانـد دانش آموز را تحسـین کند و به او بگويد: شـايد من اشـتباه 
کـرده باشـم. می خواهـی يـک بـار بـا هـم بررسـی کنیـم؟ و اگـر معلـم واقعـًا 
اشـتباه کرده باشـد، می توانـد بگويد: از دقت نظـرت ممنونم. ايـن کار می تواند 

جلـوی تنـش را بگیـرد و احتـرام متقابـل و روابط مثبـت را تقويت کند.
3 در مـورد دانش آمـوز خرد سـالی کـه از دسـتور سـرپیچی می کنـد، معلـم 
می توانـد بـا گفتـن:  البته کـه نمی توانم مجبـورت کنـم،  بـادش را بخواباند و با 

دادن يـک پیشـنهاد- و ايجـاد حـس حِق انتخـاب- کار را دنبـال کند.
خالصـه اينکـه، بـا مديريت نـرم و محترمانـه ی رفتارهای حريم شـکن می توان 
از آن هـا فرصتـی بـرای ايجـاد ارتباط مؤثر و رشـد آگاهی کودکان از خودشـان 

فراهـم كرد.

اسـت به خانـم معلم خـود بگوید: 
از  امـروز خيلـی شـيک شـدید، 
پوتين هـای شـما خوشـم می آید، 
او در واقـع در حـال محـک زدن آداب و 

روابـط اجتماعی اسـت.
2 ممکـن اسـت یـک دانش آموز 
زرنـگ بـه معلـم جـوان بگویـد: 
مـن آن تمرین را انجـام نمی دهم، 
بـه نظـرم مسـئله را اشـتباه طرح 

کرده ایـد!
در ايـن موقـع، او مشـغول تقابـل سـواد 
خـود با سـواد معلم اسـت و بـه اصطالح 

می خواهـد بـا او َکل َکل کنـد.
دانش آمـوز  اسـت  ممکـن   3
معلمـش  دسـتور  از  خرد سـال 
شـما  بگویـد:  و  کنـد  سـرپيچی 
نمی توانـی مـرا به ایـن کار مجبور 
کنـی، اگـر مـرا تنبيـه کنـی، بـه 
پدرم می گویم حسـابت را برسـد...

زور آزمايـی  حـال  در  دانش آمـوز  ايـن 
اسـت. ايـن نـوع رفتارهـا ممکـن اسـت 
موجـب رنجش و عصبانیت شـما شـود، 
ايـن كار بخشـی  بدانیـد کـه  اگـر  امـا 

در بـاره ی  آن هـا  يادگیـری  فراينـد  از 
خودشـان اسـت، قـادر خواهیـد بـود بـا 
کمتريـن آسـیب، به آن ها يـاد دهید که 

رفتارشـان را اصـالح کننـد.


