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ارتباط؛ خيابانى دوطرفه

چكيده
كالس  در  تحول  ايجاد  مى كنيم  فكر  مربيان  ما  از  بعضى 
كمى  با  صورتى كه  در  است،  دشوارى  و  سخت  كار  درس 
تفكر مى توانيم از راه برقرارى ارتباط صحيح با دانش آموز 
و انجام كارهاى ساده و راحت، دل و روح دانش آموزان را 

تسخير و تحولى بزرگ در روح و روان آن ها ايجاد كنيم.
دانش آموز  در  پذيرش  زمينة  صحيح،  ارتباط  برقرارى  با 
نپذيرند،  را  ما  دانش آموزان  اگر  آمد.  خواهد  به وجود 
موفقيت  هم  كالس  در  تدريس  روش  بهترين  اجراى  با 
چندانى به دست نخواهيم آورد. با ارتباط درست و ايجاد 
مانند آوردن چندشاخه  تغييرات در محيط كالس،  اندك 
گل، نصب نقاشى بچه ها بر ديوار، جابه جا كردن صندلى ها 
و  عوض  را  كالس  فضاى  مى توان  روز،  ابزار  از  استفاده  و 
كرد.  زيبا  و  خوشايند  يادگيرى  در  را  فراگيرنده  نگرش 
هنگام  به  يا  مشكل،  با  شدن  مواجه  هنگام  است  بهتر 
انتظار براى دريافت پاسخ، به موقع سكوت كنيم و فرصت 
فكر كردن و حتى اشتباه را به دانش آموزان بدهيم تا آنان 
فكر  مهارت  و  انديشيدن  اشتباه،  از  تجربه  كسب  ضمن 
كردن را بياموزند. ما مى توانيم با تقويت قدرت تشخيص و 
تفكر دانش آموزان، ذوق و شوق يادگيرى و علم آموزى را 

در آنان شعله ور كنيم.
تفهيم كنيم  به دانش آموزان  را  نكتة مهم  اين  الزم است 
و  مدرسه  و  كالس  ديوارى  چهار  به  منحصر  يادگيرى  كه 
زمانى خاص نيست بلكه در هر جا (خانه، كوچه، مسجد، 
مسافرت، كتابخانه، روستا، شهر، طبيعت و پارك و ...)، در 
از هر چيز و فردى  ...) و  و  تابستان  هر زمان (روز، شب، 
(مانند راديو، تلويزيون، كتاب، روزنامه، پدر و مادر، دوست 
و جامعه) مى توان درس علم و ادب آموخت و دائمًا در حال 

تفكر و يادگيرى و تغيير و تحول بود.

مقدمه
بديهى است هر كسى يا هر موجودى، اگر عالقه اى 
به كسى يا چيزى نداشته باشد و او را نپسندد، نمى تواند 
با او گفت وگو كند، راه برود، بگويد، بخندد، يا ارتباط برقرار 

كند.
ــاهده مى شود.  در طبيعت نيز چنين قاعده اى مش
درختى كه سرسبز است و ميوة خوب مى دهد، شادابى اش 
به اين دليل است كه با محيط سازگار شده است. آب، هوا 
و خاك آنجا را مى پسندد و با محيط ارتباط خوبى برقرار 
كرده است، براى مثال، اگر نهال درخت پرتقال را كه در 
مازندران محصول خوبى مى دهد، به سمنان كه سرزمينى 
ــت انتقال دهند و در آنجا كشت كنند، چون  كويرى اس
ــا خاك، هوا و محيط كويرى  درخت پرتقال نمى تواند ب
ارتباط خوبى برقرار كند و سازگار شود، پژمرده مى شود 
ــت اگر نهال پسته اى را كه  و ثمر نمى دهد. همچنين اس
ــمنان محصول خوبى مى دهد، به مازندران  در استان س

انتقال دهند.
در مدرسه هم بين معلم و دانش آموز چنين قاعده اى 
ــكوفا و بارور  ــتعداد دانش آموز ش ــود دارد. زمانى اس وج
ــه و با خلق موقعيت  ــود كه معلم بتواند هنرمندان مى ش
جديد، با او ارتباط برقرار كند و دانش آموز معلم را بپذيرد.

محمد صالحى سوادكوه كمرودى
سوادكوه،  مازندران
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برقرارى ارتباط
وقتى مى خواهيم مطالبى يا مفاهيمى را در كالس 
ــل از ارائة مطالب يا  ــال دهيم، قب ــه دانش آموزان انتق ب
ــت با نگاهى محبت آميز لبخند، تعريف  مفاهيم، الزم اس
خاطره، پرسيدن چيستان يا بيان لطيفه، آرامش درونى 
را در دانش آموزان ايجاد و زمينة ارتباط درست و صحيح 
ــود،  را در فراگيرنده فراهم كنيم، زيرا تا ارتباط برقرار نش
ــده را هم در كالس  ــن مطالب علمى و آموزن اگر بهتري
ــت.  ــم، روى دانش آموزان تأثيرى نخواهد داش ارائة كني
ــق مى مانند و تالش و  ــات در فضاى كالس معل موضوع

حرص خوردنمان در تفهيم مطالب بى فايده خواهد بود.

بدانيم از چه نقطه اى شروع كنيم
گاهى بعضى از ما به عنوان معلم، بدون اينكه بدانيم 
دانش آموزان از نظر علمى و تربيتى در چه سطحى هستند 
تدريس را شروع مى كنيم. براى مثال، اگر شخصى نشانى 
ــانى بخواهد،  ــة ما را نداند و با ما تماس بگيرد و نش خان
معموالً اولين سؤالى كه از او مى پرسيم اين است كه شما 
اكنون كجا يا در كدام شهر هستيد؟ اول بايد بدانيم طرف 
مقابل ما در چه موقعيت يا مكانى قرار دارد، تا بتوانيم او 
ــيدن به مقصد كمك كنيم. به همين ترتيب،   را براى رس

هرگاه موقعيت علمى و تربيتى هر دانش آموز را بدانيم و 
تشخيص دهيم، بهتر مى توانيم با او ارتباط برقرار كنيم و 

به سوى هدف، هدايت و راهنمايى اش كنيم.

محيط كالس را دائماً عوض كنيم
ــى هاى بچه ها روى  ــت نوشته ها و نقاش با نصب دس
ــتن  ــاخه گل در كالس و گذاش ديوار، قرار دادن چند ش
چند صندلى در گوشة كالس (براى بچه هايى كه خسته 
شده اند و به استراحت نياز دارند) مى توان در فضاى كالس 
ــط  ــعر توس تنوع ايجاد كرد. همچنين گاهى خواندن ش
بچه ها، تدريس درس جديد توسط آن ها و پرسيدن سؤال 
ــوض مى كند. با اين  ــى ها فضاى كالس را ع از هم كالس
شيوه ها، تنوع ذهنى و احساس نو به وجود خواهد آمد. با 
به وجود آمدن فضاى جديد و شاد در كالس، بچه ها نه تنها 
احساس شادى مى كنند، بلكه امنيت روانى شان نيز تأمين 
ــود. در فضاى جديد مى توان با آرامش بيشترى با  مى ش

معلم ارتباط برقرار كرد.

عالقـة معلم به تدريس، بر اشـتياق يادگيرى 
دانش آموز مى افزايد

ــدرك و تخصص او  ــا معلم ديگر در م ــرق معلم ب ف
نيست، بلكه در شوق و ذوق كالس دارى و تدريس است. 
ــن است معلمى كه با عالقه كار مى كند و با بچه ها  روش
خوب حرف مى زند، نسبت به معلمى كه با بى حوصلگى با 
بچه ها كار مى كند، چه اندازه مؤثرتر است. ميل و اشتياق 
حسى مسرى است و معلم مى تواند آن را به دانش آموزان 

منتقل كند.
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ما هم مثل دانش آموزان مواردى را نمى دانيم
ــائل علمى را  ــت معلم جواب همة مس ــن اس روش
نمى داند. اگر پاسخ مسئله اى را نمى دانستيم، بهتر است 
ــما بعضى  ــت به دانش آموزان بگوييم ما هم مثل ش راح
ــنهاد كنيم براى به دست  چيزها را نمى دانيم و مثالً پيش
آوردن پاسخ با هم تحقيق و جست وجو كنيم، ببينيم چه 
كسى زودتر جواب را پيدا مى كند. با اين كار، معلم نه تنها 
اعتبارش را از دست نمى دهد، بلكه اعتماد دانش آموزان 

را نيز جلب مى كند.
ــم كه «كمال»  ــد: «همة ما مى داني پالمـر مى گوي
ــك و نقاب مثبت است. بنابراين، به افرادى كه  يك ماس
پشت نقاب همه چيز را مى دانم پنهان مى شوند، اعتماد 
ــت و صادق نيستند» (مديريت  نمى كنيم. آن ها رو راس
مدرسه، 26:86). افرادى كه با آن ها عميق ترين رابطه ها 
ــتند كه ضعف هاى خود را پنهان  را داريم، آن هايى هس

نمى كنند.

فرصت اشتباه كردن و فكر كردن را به بچه ها 
بدهيم

پيامبر اعظم (ص) مى فرمايد: يك ساعت فكر كردن 
ــت». در كالس، اگر به  ــادت اس ــال عب برتر از هفتاد س
دانش آموزان فرصت بدهيم هنگام دادن پاسخ به سؤاالت 
ــان مى آيد  ــر كنند و هر راه صحيحى را كه به نظرش فك
ــيدن را ياد مى گيرند،  امتحان كنند، نه تنها روش انديش
ــت آوردن  ــاى گوناگون براى به دس ــه با آزمون راه ه بلك
ــئله نزديك تر مى شوند. به  جواب، قدم به قدم به حل مس
اين ترتيب، با كسب تجربه هاى گوناگون، قدرت تشخيص 
و توانايى فكرى شان افزايش مى يابد. با كشف پاسخ مسئله 
نيز احساس لذت مى كنند و اعتمادبه نفس خوبى به دست 
خواهند آورد. در كارهاى روزمره نيز عادت مى كنند اول 
فكر و بعد عمل كنند. ضمن فراگيرى مهارت انديشيدن، 
ــاط آن ها با معلم  ــد، ارتب ــى اگر جواب غلط هم باش حت
برقرار است و با اشارة معلم به طرف پاسخ صحيح حركت 
ــاس رضايتمندى  ــن فرايندى، احس ــد. در چني مى كنن
ــوزان از كالس و علم آموزى  ــش مى يابد و دانش آم افزاي

لذت مى برند.

مطالب مهم  را تكرار كنيم
ــگاه هاروارد به نام ويليام اچ  يكى از استادان دانش
راستنر مى گويد: براى به خاطر سپردن، مطالب را بيش 
از يك بار بازگو كنيد. اولين بارى كه مطلبى را مى گوييد، 
فقط شنيده مى شود. دفعة دوم فهميده مى شود و دفعة 

سوم ياد گرفته مى شود (همان).    
به طور مستمر مفاهيم و مطالب را با كلمات گوناگون 
و نو بازگو كنيد تا يادگيرى عميق شود و ارتباط فكرى و 

حسى پيوسته ادامه يابد. 

هر جا مى تواند كالس درس باشد
ــه نكته هاى خوب و آموزنده را جلوى چشم  هميش
ــم تا آن ها عمًال  ــت كني دانش آموزان در دفترى يادداش
ــت  ــد كه مى توانند درس هاى آموزنده را يادداش بياموزن

كنند.
ــافرت، يا از  ــه در كالس، خانه، مس نكته هايى را ك
روزنامه، تلويزيون و راديو مى آموزيم و يادداشت مى كنيم، 
متناسب با سن و فكر بچه ها و در ارتباط با مباحث درسى، 
برايشان بيان كنيم. مثالً در درس انشا ضرب المثل هايى 
ــه در كوچه و محله، بازار، كتاب و روزنامه ها خوانده  را ك
و شنيده ايم در كالس طرح كنيم و براى بچه ها توضيح 
دهيم كه آن مثل را از كجا برداشته و يادداشت كرده ايم.

با اين شيوه، به صورت غيرمستقيم به دانش آموزان 
ــود مطالبى را ياد گرفت  ياد مى دهيم كه همه جا مى ش
ــان كرد.  ــتن حفظ و نگهدارى ش ــف كرد و با نوش و كش
فرمايش پيامبر(ص) است كه فرموده: «با نوشتن، علم را 
زنجير كنيد». اين سخن زيبا را سرلوحة فراگيرى علم و 

دانش بچه ها قرار دهيم.

براى حرف، رفتار و عمل دانش آموزان اهميت 
قائل شويم

ــت و رفتار معلم بيش از گفتار او اهميت دارد.  حرك
دانش آموزان بيش از هر چيز شاهد و نظاره گر رفتار معلم 
هستند. يكى از رفتارهايى كه نشان مى دهد معلمان به 
ــه آن ها عالقه مندند،  ــوزان اهميت مى دهند و ب دانش آم
ــت. يادگيرى مانند  ــوش دادن به صحبت هاى آن هاس گ

خيابانى دوطرفه است، نه يكطرفه.
بعضى از ما متأسفانه بعد از طرح سؤال، به جاى اينكه 
ــخ مى دهيم. موير مى گويد:  منتظر بمانيم، خودمان پاس
لحظاتى صبر كنيد. اگر مى خواهيد معلم خوبى باشيد، 
بايد با سكوت، آرامش را برقرار كنيد. در همين لحظات 
ــى از پرحاصل ترين تفكرات به وجود  ــت كه بعض آرام اس
مى آيند. پس سكوت را نشكنيد. محيط عاطفى و آرامش 

در كالس، يادگيرى را افزايش مى دهد.
به اين نكته هم بايد توجه كنيم كه اگر دانش آموزى 
گرسنه باشد الزم است معلم به او خوراكى بدهد. اگر هم 
حالش خوب نباشد، معلم مى تواند به او جوشانده يا آب 
بدهد؛ اگر چه ممكن است اين كار خيلى ساده باشد، اما 
حامل پيام مهمى است كه باعث مى شود دانش آموز بداند 
مى تواند به معلم اطمينان كند و مشكالت درونى، درسى 
و اجتماعى خود را برايش بيان كند و با او رابطة عاطفى 

داشته باشد.
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