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چگونهدركالسبنشينيم
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مترجم: 
عباساحمدیگزكوه
آموزش و پرورش قوچان

یادگيریو
مديريت

کالس درس

  اشاره

ــد، يكي از  ــال 90 درج ش ــت ماه س ــمارة ارديبهش همان طور كه در ش
ويژگي هاي معلم خوب، خوش  لباس بودن او ذكر شد. حضور فيزيكي معلم 
ــز در ادارة كالس نقش مهمي ايفا مي كند، نه تنها ظاهر معلم، بلكه طريقة  ني
ــتادن و خصوصيات ظاهري او نيز بر دانش آموزان تأثير  حركت، روش ايس

مي گذارد.
معلم ها مثل همة مردم عادات و خصوصيات ظاهري خودشان را دارند؛ 
ــه كالس مي برد. البته  ــاوت كه معلم اين خصوصيات را با خود ب ــا اين تف ب
موضوعات قابل مالحظة ديگري نيز وجود دارند كه با درك دانش آموزان از 
چگونگي حضور ما  نسبت مستقيم دارند. در مقالة حاضر به اين موضوعات 

مي پردازيم.

و بي عاطفه ب��ودن اس��ت. معلم��ان 
باي��د هنگام ارزياب��ي عكس العمل 
دانش آموزانشان نسبت به آنچه در 
كالس اتف��اق مي افتد، اين موضوع 

را مدنظر داشته باشند.

رفتار غيررسمي
طريقة كلي نشس��تن و ايستادن 
معلم در كالس مي تواند رس��مي يا 
صميمانه باشد. بسياري از معلمان 
با خم شدن روي سر دانش آموزان 
كالس  در  دوس��تانه اي  فض��اي 
ايجاد مي كنن��د. از اين  طريق آن ها 
كه  دانش آموزانش��ان  ه��م س��طح 
نشس��ته اند، مي ش��وند. ولي هستند 

دانش آموزاني ك��ه اين كار معلم را 
غيررس��مي مي دانند و نمي پسندند. 
بعض��ي از معلمان حت��ي از اينكه 
بنش��ينند خوش��حال  زمي��ن  روي 
مي ش��وند. اي��ن كار گاه��ي ممكن 
اس��ت خوب ه��م باش��د، ولي در 
موقعيت و ش��رايط ع��ادي ممكن 
دانش آموزان  به حواس پرتي  است 

بينجامد.
تم��ام مكان هايي كه معلمان در 
كالس براي نشس��تن يا ايس��تادن 
انتخ��اب مي كنن��د، مث��ل لب��ة ميز، 
پش��ت تريب��ون، روي س��كو و... 
ب��ه اظهارنظرهاي��ي درب��ارة ن��وع 
مي انجام��د.  معل��م  ش��خصيت 
بنابراين، مهم اس��ت كه تأثير چنين 
رفت��ار فيزيك��ي را مدنظر داش��ته 
باش��يم تا بتواني��م به گون��ه اي كه 
مناس��ب دانش آموزانمان اس��ت و 
آرزو مي كنيم، با آن ها رابطه داش��ته 
باشيم و رفتار كنيم. اگر مي خواهيم 
كالس را به ط��ور مؤثر و مفيد اداره 
كنيم، برقراري چنين ارتباطي بسيار 

مهم است.

حرکت در کالس 
بعضي از معلمان بيش��تر وقت 
كالسش��ان را در جاي��ي مثل جلو، 

کليد واژه ها:

ارتباطبادانشآموزان،حركت
دركالس،وضعيتفيزيکي

معلم

دوري يا نزديکي به 
دانش آموزان 

معلمان بايد ميزان نزديك بودن 
فيزيكي ب��ا دانش آموزان را در نظر 
بگيرند. بعض��ي از دانش آموزان از 
اينكه فاصلة فيزيكي ش��ان با معلم 
خيلي كم باشد، ناراحت مي شوند. 
از ط��رف ديگ��ر، ب��راي بعضي از 
دانش آموزان فاصله، عالمت سردي 
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كنار يا وسط كالس سپري مي كنند. 
برخي ديگر از معلمان بيشتر وقت 
خ��ود را ص��رف ق��دم زدن از اين 
ط��رف ب��ه آن ط��رف كالس و يا 
راه��روي بين صندلي دانش آموزان 
مي كنن��د. گرچ��ه اي��ن حالت ها تا 
حدي س��ليقة ش��خصي محسوب 
مي ش��وند، ام��ا فرام��وش نكني��م 
ني��ز حوصلة  بي تح��رك  معلم��ان 
از  س��رمي برند.  را  دانش آم��وزان 
ط��رف ديگر، حركت زياد معلم نيز 

باعث مي ش��ود دانش آموزان مانند 
تماش��اچيان تنيس، سرها را از اين 
طرف ب��ه آن طرف بچرخانند و در 

نتيجه خسته شوند.
بيش��تر معلمان موفق، به اندازه 
در كالس حرك��ت مي كنند. از اين 
طري��ق، آن ه��ا مي توانن��د هن��گام 
تدريس توجه دانش آموزانش��ان را 
جلب كنن��د و اگر قص��د كمك به 
يك گروه1 را داشته باشند از فاصلة 

نزديك تر با آن ها كار كنند.

معلم باید تا جایي که 
می تواند از احساس 
دانش آموز در کالس 

آگاه شود

بنابراين، ميزان حركت معلم در 
كالس به ش��خص او بستگي دارد 
كه كجا براي ادارة كالس احساس 
راحتي بيشتري دارد؟ در چه حالت 
)حركت ي��ا ايس��تادن( ادارة مؤثر 

كالس براي او آسان تر است؟

نتيجه گيري
با  معلم��ان چگون��ه مي توانند 
دانش آموزان ارتب��اط برقرار كنند؟ 
اي��ن ارتباط چق��در باي��د نزديك 
باشد؟ به منظور ادارة موفق كالس، 
معل��م بايد از آنچ��ه دانش آموز در 
كالس انجام مي دهد و تا جايي كه 
ممكن است، از چگونگي احساس 
او در كالس، آگاه باشد. نگاه كردن 
و گوش كردن به دانش آموز، همانند 
تدريس، بايد با دقت انجام ش��ود. 
همچني��ن الزم اس��ت معل��م ب��ه 
حرف ه��اي دانش آم��وزان گ��وش 
سپارد و به آن ها پاسخ مناسب دهد. 
تقريبًا غيرممكن است كه بدون 
برق��راري ارتباط ب��ا دانش آموزان 
بتوان براي يادگي��ري در كالس به 
آن ها كمك كرد. نوع اين ارتباط از 
معلمي تا معلم ديگر و از كالسي تا 
كالس ديگر تفاوت دارد. شخصيت 
و رويك��رد معلم در كالس يكي از 
جنبه هاي ادارة كالس است كه بايد 

مدنظر قرار بگيرد.

پي نوشت .....................
1. هنگام تدریس گروهي


