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فاطمهسلطانی 
آموزش وپرورش مازندران 

نحوةارتباطمعلمبادانشآموز
  اشاره

تعليم و تربيت موضوعی است که از ديرباز توجه بشر را به خود معطوف کرده است. آشکاراست که دانش آموزان 
ــی هم از روی نتايج  ــزة الزم، بهره ای از آموزش نمی برند. اين موضوع را می توان هم در محيط های آموزش ــدون انگي ب
تحقيقات مشاهده کرد. پس علت چيست که در برنامه های تربيت معلم و دانشگاه ها کمتر به اين موضوع مهم پرداخته 
می شود؟ و چرا همين توجه اندک نيز غالبًا در محدودة تحقيقات باقی می ماند؟ آيا می توان فرض کرد که معلمان نتايج 
ــی خويش به کار می گيرند؟ در اين مقاله به پرسش های مذکور پاسخ  چنين تحقيقاتی را به واقع در فعاليت های آموزش
داده شده است. علت تأليف کتاب ها در اين زمينه،  اين است که ضعف هايی که در اين باره به طور کلی ديده شده است، 
برطرف شود. اگر بتوانيم دانسته های خويش را دربارة انگيزش، با روش های علمی معلمان هماهنگ سازيم، به اهداف 
خود نائل شده ايم. در اين صورت است كه معلمان خواهند توانست از اين داده ها بهرة الزم و كافي ببرند. در اينجا نظر 
ما بر دو مفهوم کفايت شخصی يا کارامد بودن و کنترل شخصی يا خودمختاری استوار است. با اين دو اصل در حوزة 
انگيزش انسان مواجه هستيم و پرسش مطرح اين است که کالس درس را بايد با کدام روش اداره کرد؟ معلم محوری يا 
دانش آموزمحوری يا تلفيقی از اين دو. در كالس معلم محوری بيشتر به پيشرفت تحصيلی دانش آموزان توجه می شود و 
در روش دانش آ موزمحور توجه غالب به استقالل دانش آموزان )خودمختاری( است. بنابراين، روش صحيح و درست، 
تلفيقی از اين دو مقوله است. روان شناسان و پژوهشگران دربارة انگيزش انسان به دو نوع انگيزش بيرونی و درونی اشاره 
می کنند. انگيزش بيرونی با هدف کسب پاداش و اجتناب از تنبيه همراه است، ولی انگيزش درونی با تمايل درونی برای 
انجام موفقيت آميز يک تکليف همراه است. برای مثال، کسی که دربارة خود از احساس کفايت و خودمختاری برخوردار 
است، انگيزش درونی دارد. بنابراين، در محيط های آموزشی معلمان بايد بکوشند انگيزش را در دانش آموزان تقويت 
کنند. لذا اصل اول به اين نکته می پردازد که محيطی در کالس ايجاد شود که قابل پيش بينی باشد. دانش آموز بايد بداند 
طرح های آموزشي و پرورشي معلم برای آينده چيست تا بتواند به خوبي بر دشواری ها پيروز شود. اصل دوم عبارت است 
از برقراری توازن ميان فعاليت های آسان و دشوار. دانش آموزان بايد با کارهای آسان توانايی های جديد را کسب کنند. 
اصل سوم عبارت است از تأمين حمايت آموزشی الزم برای دانش آموزان، معلم نبايد تنها گوينده در کالس درس باشد، 
بلکه می تواند با سرمشق دهی، خرد کردن هدف و تقسيم کار به نتايج مطلوب برسد. ضمن آنکه دانش آموزان را نبايد با 
يکديگر مقايسه کرد، بلکه بايد عملکرد آن ها را با معيارهای موفقيت مقايسه کرد. معلم کسی است که فقط از عقل استفاده 
نمی کند، چون فهميده است عقل به تنهايی قادر به تحليل همة امور نيست. بنابراين، خميرماية عشق را در کالبد عقل قرار 
می دهد و ترکيبی به نام خرد را از درهم آميزی عقل و عشق به وجود می آورد؛ ترکيبی که شعر، شعور و پردازش است. به 

همين علت است که اهل هنر در توجه به هنرمند، بوی عشق را به خوبی احساس می کنند.

یادگيریو
مديريت

کالس درس

بـا  ارتبـاط  برقـراری  نحـوة 
دانش آموز 

معل��م واقعی کس��ی اس��ت که 
بتواند راهی به سوی دل ها بگشايد 
و عل��م را با ايم��ان و عقل را با دل 

پيوند زن��د. از اين رو، راز موفقيت 
معلم��ان را نخس��ت بايد در جذب 
اينکه  يعنی  دانس��ت؛  دانش آموزان 
معلم بتواند اعتق��اد و عالقة درونی 
در آن ه��ا ب��ه وج��ود آورد و رابطة 

روحی و معنوی با آن ها برقرار کند، 
تا آنجا که حتی نگاه ها و اش��اره ها 
و حالت ه��ای معل��م ني��ز در آن ها 
تأثي��ر عميقی بگ��ذارد و در تربيت 
شخصيت آنان منشأ اثر شود. عوامل 

خرد=عقل+عشق
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جذب دانش آم��وزان هم عبارت اند 
از: مقبولي��ت، محبوبيت و موفقيت 
ــايش کالس را بايد  معلم. راه گش
ــت. اگر  ــم دانس ــت معل در مقبولي
دانش آموز معلم را پذيرفت، امکان 
ــم و تربيت فراهم خواهد بود.  تعلي
عالوه بر مقبوليت، شخصيت معلم 
بايد دوست داش��تنی و دلنشين و از 
نظ��ر دانش آموزان محبوب باش��د. 
عالوه بر اين دو شرط، بايد معلم با 
قوانين حاکم ب��ر روح دانش آموزان 
خود آشنا باش��د تا توانايی همدلی 
و هم زبان��ی با آن ها را بيابد و نيز با 
فنون آموزش��ی و تربيتی آشنا باشد 
و بتوان��د با اس��تفاده از روش های 
صحيح آن��ان را به مقصد راهنمايی 

کند. 
يکی از اه��داف کار معلم بايد 
برقرار کردن رابطة مطلوب و دوستانه 
و حمايت کنن��ده ب��ا دانش آم��وزان 
باش��د. برخالف برخ��ی از معلمان 
ک��ه می گوين��د نباي��د در روزهای 
اول به روی بچه ه��ا خنديد. )اينان 
عقيده دارند که احترام بايد از روی 
ترس باشد( نظريه پردازان می گويند 
در روزه��ای اول ب��ه دانش آموزان 
نش��ان دهيد به آن ها عالقه داريد و 
آن ها می توانند به شما اعتماد کنند. 
البته معلم��ان فکور آم��وزش را با 
ش��ناخت دانش آموز آغاز می کنند، 
انعطاف پذيرند و قادرند نقاط قوت 
و ضع��ف او را در خود تش��خيص 
دهن��د. يک��ی از تماي��الت درونی 
انسان اين است که ميل دارد ديگران 
در قب��ال کارهای نيک او را تأييد و 
تشويق کنند. کسی نيست که نيازمند 
تحسين و تأييد ديگران نباشد. البته 
با وجود روانی بودن منشأ اين ميل، 
انس��ان می تواند با ق��درت دادن به 
خ��ود و اس��توار کردن ش��خصيت 
خويش، خود را از تش��ويق بی نياز 

کن��د. در همين باره روان شناس��ان 
ثاب��ت کرده اند که چن��د دانش آموز 
در شرايط يکسان، وقتی موفق ترند 
که تشويق ش��وند. البته بايد کوشيد 
دانش آموز به تشويق عادت نکند و 
تشويق انگيزة کار نيک قرار نگيرد، 
بلکه پاداش کار نيک باش��د. در آن 
ص��ورت، با از بين رفتن انگيزه، کار 
نيک هم تعطيل می ش��ود. تش��ويق 
نبايد هدف باش��د بلکه وس��يله ای 
است برای رسيدن به هدف. تشويق 
بايد به موقع انجام شود، زيرا تأخير 

در آن اث��رات نامطلوب دارد. علت 
آن نيز بايد مش��خص ش��ود و همة 
کودکان هم به نحوی تشويق شوند. 
البته نباي��د در اي��ن کار زياده روی 
کرد. به فرم��ودة حضرت علی )ع( 
در مدح و س��تايش کس��ی مبالغه و 

زياده روی مکن. 
تش��ويق دو ش��کل مس��تقيم و 
غيرمستقيم دارد که روان شناسان بر 
نوع غيرمستقيم تأکيد دارند. تشويق 
هم به صورت م��ادی و هم معنوی 
س��فارش شده اس��ت و به راه های 
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متع��دد می توان��د اعمال ش��ود. به 
طور مثال، می تواند گاهی به ش��کل 
در اختي��ار گ��ذاردن وس��ايل مورد 
عالقة فراگيرنده، نگاهی محبت آميز 
و حاکی از س��پاس، ب��ردن به اردو، 
گردش دسته جمعی، دلجويی، آفرين 
گفتن، در آغوش کش��يدن يا خريد 
وس��يله ای علمی و تفريحی باش��د. 
ام��ا در همه حال، جنب��ة روانی آن 
نبايد فراموش ش��ود. ب��ه اين معنی 
که خود ش��خص مش��وق خ��ود به 
خوبی ها باش��د نه ديگ��ری. اصواًل 
به عل��ت اينک��ه فطرت انس��ان به 
کمال ميل دارد، آن دس��ته تشويق ها 
و پاداش هاي��ی که جنب��ة روحی و 
معنوی ش��ان قوی ت��ر اس��ت، برای 
انسان ش��ادی بخش ترند. تنبيه چون 
با ايجاد هراس همراه است موجب 
می ش��ود فرد تنبيه ش��ده در کنترل 
خود ضعيف ش��ود. مشخص شده 
است دانش آموزانی که شديدًا تنبيه 
می شوند دوگونه عکس العمل نشان 
می دهند؛ اول آنکه می آموزند ديگر 
انسان ها را می توان از طريق تهديد 
کنت��رل کرد و دوم آنک��ه رفتارهای 

پرخاشگرانه شان تقويت می شود. 
اس��ت،  داده  نش��ان  تجرب��ه 
اغل��ب تنبيه ه��ا با هدف��ی فراتر از 
خجالت دادن ک��ودک در نظر گرفته 
امروزه  اس��ت  می ش��ود. درس��ت 
اش��کال تنبيهی قديم��ی کمتر رايج 
است، اما تنبيهات امروزی به نحوی 
ب��رای آزردن دانش آموزان صورت 
می گيرد که غالبًا اث��رات نامطلوب 
دارد. برخ��ی از معلمان، از والدين 
می خواهند کودک را تنبيه کنند. اين 
خ��ود رابطة معل��م و دانش آموز را 
دچار اغتش��اش می کند. بهتر است 
والدي��ن را به طور غيرمس��تقيم در 
آموزش درگير کرد. برای جلوگيری 
از اثرات زيانبار تنبيه، معلمان بايد 

از تنبيه��ات خفيف اس��تفاده کنند. 
درواقع، تنبيه بيشتر از آنچه واقعی 
باش��د باي��د نمادی باش��د. يکی از 
راه ه��ای خفي��ف تنبيه اس��تفاده از 
روش مح��روم ک��ردن اس��ت. مثاًل 
دانش آم��وزی ک��ه با م��دادش نفر 
جلويی را اذيت می کند. بايد مدادش 
را گرفت و آخر ساعت برگرداند و 
يا از او خواس��ت که به آخر کالس 

برود و آخر ساعت برگردد. 

برخی از راهکارهای برقراری 
ارتباط صحيح بين معلم و شاگرد 

عبارت اند از: 
1. اشتباه دانش آموزان خود را بزرگ 
نکنيد. اين کار باعث می شود بعد 
از مدت��ی دانش آموز فکر و باور 
کند که ه��ر کاری انجام می دهد 
يا هر س��خنی که می زند، اشتباه 
اس��ت و به دانش آموزی منزوی 

تبديل شود. 
2. هميش��ه با همة دانش آموزانتان 
احوال پرس��ی و حت��ی در مورد 
مشکالتشان از آن ها سؤال کنيد. 
و با مهربانی و دلسوزی در رفع 

مشکالت آن ها بکوشيد. 
س��خنان  و  نظري��ات  ب��ه   .3
دانش آم��وزان، چ��ه در هن��گام 
تدري��س و چه غي��ر آن، خوب 
گ��وش دهي��د و سخنانش��ان را 

وسط کالمشان قطع نکنيد. 
4. به دانش آموزانتان مانند برادر يا 
خواهر کوچکتر احترام بگذاريد. 
دانش آموزانت��ان  تک ت��ک  ب��ه   .5
مسئوليت بدهيد. اين کار باعث 
افزاي��ش حس اعتم��اد به نفس 

دانش آموز می شود. 
6. در کالس ب��رای خ��ود ج��ای 
مناسب را انتخاب کنيد و با همة 
دانش آموزان در تعامل و رفت و 

آمد باشيد. 

7. فضای کالس درستان را جذاب 
و از آثار تک ت��ک دانش آموزان 

در کالس درس استفاده کنيد. 
8. اگر دانش آموزتان کار اش��تباهی 
انجام داده اس��ت او را مستقيمًا 
موعظ��ه نکنيد می توانيد خود را 

مورد خطاب قرار دهيد. 
ب��ا  ام��کان  ص��ورت  در 
دانش آموزانتان در غير از س��اعات 
درس��ی و بي��رون از مدرس��ه ني��ز 
ارتباط داش��ته باشيد. با آن ها بيرون 
بروي��د، اردو بروي��د و ه��ر س��ال 
تعدادی عکس يادگاری به صورت 

دسته جمعی بگيريد. 
10. س��عی کنيد در ابتدای سال در 
م��ورد خاط��رات س��ال قبل از 
دانش آموزانتان بپرسيد تا بدانيد 
چه ويژگی و خصوصيت معلم و 
کالس سال قبل برای دانش آموز 
جذاب تر بوده و کدام يک نبوده 

است. 
مق��ررات  از  در کالس درس   .11
خش��ک و ب��ی روح ک��ه باعث 
می ش��ود  دانش آموز  خس��تگی 

استفاده نکنيد. 
تنبي��ه  کالس  در  هيچ وق��ت   .12
بدن��ی نکنيد. اي��ن کار عالوه بر 
داش��تن عواقب بد ب��رای خود 
ش��ما، باع��ث دوری دانش آموز 
از درس، کالس، مدرسه و معلم 

می شود. 
13. هميش��ه با لبخند وارد مدرسه 
و کالس بش��ويد، ب��ا لبخند در 
مدرس��ه و کالس بماني��د و ب��ا 
لبخند مدرس��ه و کالس را ترک 

کنيد. 
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