
من همچنين از روش پاداش دادن و مديريت رفتار در 
کالس خود استفاده نمی کنم. البته در ابتدای کارم، 
نمودارهای  از شکل های  معلمان،  از  بسياری  مانند 
پاداش  دهی  و  امتيازدهی  برچسب های  و  رفتاری 
متوجه  تدريج  به  اما  می کردم،  استفاده  رفتار  به 
شدم که بيشتر روش های مديريت رفتار يک نوعی 
کنترل هستند که از طريق آن ها تنها می توان رفتار 
دانش آموزان را کنترل  کرد. اما الزم است دانش آموزان 
ياد بگيرند چگونه رفتار خود را کنترل کنند. آن ها با 
از اشتباهات خود  تمرين و از طريق کسب تجربه     ، 
کنترل رفتار خود را می آموزند. البته معلم در چنين 
شرايطی مجبور است کمی سخت تر کار کند، اما در 
نهايت روابط بين معلم و دانش آموزان و دانش آموزان 
توانايی  يادگيری  و  است  شده  ساخته  يکديگر  با 

سفارشی کردن نحوه ی برخورد با هر وضعيت، محيطی بسيار سالم 
و کالسی شادتر می سازد.

تقويت کننده های کيفی در کالس درس
در کالس درس من رقابت منفي و مقايسه ي دانش آموزان با يكديگر 

وجود ندارد، بلکه بيشترين توان را بر همکاری با يکديگر، برای 
تبديل شدن به يادگيرنده ای قوی، می گذاريم. در اين راه، من 

به عنوان معلم، همواره سعی می کنم در کالس درس همه 
چيز را در سطح توان ديداری و بينايی  دانش آموزان نگه 

دارم. برای اين کار از المپ های رنگی استفاده می کنم، 
به گونه ای که باعث حواس پرتی دانش آموزان نشود. من 

بر اين باورم که محيط مناسب يادگيري برای افزايش هر 
يک از توانايی های يادگيرنده مهم است. دانش آموزان 

کالس درس من، به محض ورود به کالس، احساس راحتی 
می کنند. من از به کارگيری نور آبی روشنايی اجتناب و در 
عوض از نور طبيعی استفاده می کنم. وقتی خارج از کالس 

تاريک است، از چندين المپ رنگی کم مصرف در اطراف 
کالس استفاده می کنم. اتاق ما روشن نيست، اما رنگی 

آرامش بخش و طبيعی دارد. زيبايی شناسی به تنظيم 
متناسب محيط يادگيری کمک می کند.

تقويت كننده هاى 
كيـفى

از نظر همکاران و اوليا در زمينه ی شيوه ی کارم در کالس استقبال 
در  هر حال  به  زيرا  باشند،  منفی  نظرها  اين  اگر  می کنم، حتی 
بهبود فرايند تدريس و اداره ی کالس به من کمک می کنند. هدف 
من در کالس درس بهبود مداوم است. برای من و دانش آموزانم 
اهميتی ندارد از کجا شروع کنيم و کجا پايان دهيم يا اينکه چه 
کسی و دانش آموزان کدام کالس بهتر از ما عمل می کند. ما تالش 
می کنيم عملکرد کالسی را در باالترين حد ممکن نگه  داريم. برای 
اين کار، هر دانش آموز درباره ی کار و تکليف خود به دانش آموزان 
ديگر گزارش می دهد تا هم ساالن و هم کالسی ها با ديد انتقادی 
درباره ی او نظر بدهند. اين روش به بهبود کارهای دانش آموزان و 
عملکرد آن ها کمک می کند. در هنگام انجام اين کار، در زمينة کار 
انجام شده توسط دانش آموز قضاوت نمی شود، زيرا نمی خواهيم اين 
حس در دانش آموز ايجاد شود که ما بهتر از او می دانيم. هيچ کس 
را تحقير نمی کنيم تا احساس خنگی و ناتوان بودن نکند. بلکه با 
شناسايی نقاط ضعف دانش آموزان توسط هم ساالن و هم کالسی ها، 
در بهبود عملکرد و توانايی  به تک تک آن ها کمک می کنيم. بررسی 
واقع  در  خود  هم کالسی های  توسط  دانش آموزان  کار  انتقادی 
»تقويت کننده های کيفی« هستند. زيرا هدف ما ارتقای کيفيت 

عملکرد دانش آموزان است.
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عضو هيئت علمي دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشيدکتر نيره شاه محمدی

فوت و فن کالس داری


