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 دانشگاه فرهنگيان
علفصلنا  پويش در آموزش علوم پايهتخصصيـميمه

 1396، بهار ششمشماره،سومدوره

 آموز در كالس رياضي مديريت برقراري ارتباط با دانش

حق،1زاده ريحانه سادات مهدي 2خواه ساره

 چكيده
و سالم بـا دانـش،ين وظايف معلمان در فرايند آموزشتر مهماز  آمـوزان اسـت. برقراري روابط صحيح

و به وسيله معلم دانش و بـا كسـب مهـارت،ّ آموز بايد از طريق مدرسه هـاي اجتماعي شـدن را بيـاموزد
و هم باعث اعتالي جامعه،اجتماعي مورد نياز جامعه و پيشرفت خود گـردد. مقالـه هم موجب موفقيت

راري ارتباط اصولي را در مديريت برق،پژوهي صورت گرفته حاضر سعي دارد با عنايت به فرايند كنش
وها كتابة آموز در كالس رياضي ارائه نمايد. در راستاي اين هدف با مطالع با دانش و مقاالت مختلف

و تأمل ويژه بـر تعـامالت پژوهشـگر در محـيط مدرسـه هـاي سـعي شـد نقـاط ضـعف يـا گسـل،مداقه
و طي شش جلس ييم. از نتـايج تدريس به نقاط قوت يا فرصـت تبـديل نمـاة تهديدگر ارتباطي شناسايي

و خاص اسـت. ايـن مهـم از آن جهـت اسـت كـه صورتبهلزوم دقت در رفتار خود،مهم حاصله عام
و تمامي افعالة ارتباط صرفا جنب و حـاوي هـا اشاره،ايماها،كالمي ندارد و... همگـي در بردارنـده پيـام

و برقراري حفظ كراة اند. احترام به شخصيت همه در هر جايگاه اجتماعي شالود نشانه مت انساني طرفين
ة هشت راهكار عملي به عنوان فرضـيه در بوتـ مؤثر. به طور كلي در راستاي ارتباط استتعامل سازنده 

و فرضيه آزمايش قرار گرفت كه صحت  هاي سره از ناسره بازشناسي گرديدند. سنجي شد

 تدريس.،رياضي،آموز دانش،معلم،ارتباط بين فردي:هاهواژكليد
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 مقدمه

و مخاطبان آغاز مـي،اي معلمان از شناخت خود تربيت حرفه هـاي انتقـال بـه شـيوه،شـود حرفه

و برقراري ارتباط با دانش مي مطالب و تا خودآموزي آموزان راه ،خودابزاري،خودناظري،يابد

ده،جرأت تغيير در خود،نگري پيش،خواهي بيش،گريوجو جست ها موضوع اساسي ديگـرو

ح ميةرفكه مي،كنند معلمي را تصوير ،هـايي شود. براي دست يافتن به چنين آمـادگي كشانده

و كسب مفاهيم نظري الزم و درگير شدن عملـي،پس از دستيابي به اصول آموزشي كارورزي

آموزشـي دانشـجوة اي برخوردار است. بـه همـين دليـل برنامـ با جريان آموزش از اهميت ويژه

و آن معلمان بر كارورزي و روش ).1375،رؤوف( دارد تأكيدراه

و نتـايج حاصـله مربـوط بـه درس كـارورزي در اين مقالـه فرآينـد كـنش 3 پژوهـي پژوهشـگر

فعاليــت3 . در كــارورزيگــردد مــيي درس رياضــي بيــان هــا كــالسدانشــگاه فرهنگيــان در

و فعاليتها كالسدانشجويان در  تدي درس سطح وسيعي را دربرگرفت ريس كامـل هايي نظير

بيشـتر،شد؛ بنابراين دانشجويان بـراي قرارگيـري در محـيط كـار مباحث به دانشجو واگذار مي

مي آماده مي و تجارب خوبي كسب نمودند. همچنين يك پژوهش گسترده بـراي از بـين شدند

اسـتايهشد. نحوه خلقت انسـان بـه گونـ بردن يكي از نقاط ضعف آموزشي بايستي انجام مي

و لذا به زندگي جمعـي روي مـي ايي قادر به رفع نيازمنديكه به تنه و الزمـه هايش نيست آورد

،هـدف،اين زندگي جمعي برقراري ارتباط است. از نظر بارناد نيـز سـه عنصـر اصـلي سـازمان 

و تمايل اعضا به همكاري و معلـم بـا،آمـوز دانـش معلم بـا،ست؛ تا مدير با معلما ارتباط مـدير

و و عواطف خود را بدانمي طه برقرار نكند چگونهراب... اولياء و تواند احساسات ها منتقل كنـد

)1393،بند عالقه( موجب تغيير گردد؟

كهمي تأكيدبر اين نكته مؤثرارتباط هاي مهارت و دشـوارترين پيچيده» معلم بودن«ورزد ترين

و كارهاي هاست؛ چرا كه معلم با انسان فعاليت و پيچيده سر يفن معلم در نتيجه،دارد مختلف

ظريهنر و حساس كه با كمترياست و خطايف تيبر شخصيريناپذ خسارت جبران،ن لغزش

و قطعايفراگ صحًر وارد شده و سنجيهرگونه رفتار آيح فـرديدرخشـان بـراايهنديده موجب

ايم بايشود. با درين مقدمه كهيد بايافت اوايهد بـه گونـيـك معلم ارتبـاطًال رفتـار كنـد كـه
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بايآم محبتيو معنويعاطف و ثانآموز دانشز وي رايريمدًايان حفظ شود و كنترل كـالس ت

و از منظرايهستيبه نحو شا بايديانجام دهد رانينامطلوب فراگيد در مقابل رفتارهايگر معلم

احيطلب استقالل،از درسياز جمله خستگ و ات كـالس بـه مقـرريتـوجهيبًانايدر برابر معلم

شايتصم و مطالعـات،هـا ). در مقاله حاضر با بررسي1389،نقيه( را اتخاذ كندايهستيم درست

و در عين حال قابل دسترسـي را بـراي خـود و تأمالت صورت گرفته وضعيت مطلوب آرماني

و سعي شد در تمام فرصتتر مطـرح شـده بـراي برطـرف نمـودن ايـن هاي ايده،ها سيم نموده

چرا كه بـا برقـراري ارتبـاط مناسـب فرآينـد آموزشـي نيـز بـه خـوبي،كار گيريم مشكل را به

و موفقيتمي هدايت محقق خواهد شد؛ با توجـه بـه توضـيحاتي كـهها در همه زمينههايي شود

در-بيان شد ارتباط دو سويه معلم و خصوصـا و تربيـت شاگرد جايگاه مهمي در فرآيند تعلـيم

كه رياضي همواره درسي است كه فراگيـري آن بـه نسـبت بقيـه چرا،رياضي دارديها كالس

و بـا هـاو بسـياري از بچـه تر اسـت ان سختآموز دانشدروس براي از يـادگيري آن نااميدنـد

و اضطراب در ميها كالساسترس از حضور و نقـاط ضـعف ايـن مقولـه و لذا مشكالت يابند

و معلــم مــي دا اهميــت بســزايي برخــوردار اســت ــا ــا توانــد ب شــتن مهــارت برقــراري ارتبــاط ب

و مديريتآموز دانش و شادابي بخشدبييها كالس،آن ان حسيني( روح رياضي را شكوفايي

.)1393،بيرجندي

 مسئله بيان

و مسئوليت ين مهارتتر مهماز و،اسـتناهاي معلم برقراري ارتباط عاطفي با متعلمـ ها ارتبـاط

و دانش و مدرسـه بـه صـورت آموز در تمام تعامل بين معلم لحظـات حضـور معلـم در كـالس

و نحـوً مستقيم يا غير مستقيم دائمـا و قابـل تـأثير برقـراري ايـن ارتبـاطة جـاري اسـت ات مهـم

و دانش در).1383،چـارلز( آمـوز خواهـد داشـت توجهي بر عملكرد معلم  در ابتـداي حضـور

با،ي درس به عنوان يك معلمها كالس و آموز دانشدر برقراري ارتباط ان چندان موفـق نبـوده

توانسـتيم بـه واكـنش تـك تـك نمـي،داديـم مـي در مـواقعي كـه فعـاليتي را در كـالس انجـام

مناسبي ارائه نماييم يا اغلب به علـت تمركـز بـر روي محتـوايي كـه هاي ان بازخوردآموز دانش
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آنو حتي نگاه كردها ديگر برقراري ارتباط با بچه،قرار بود در كالس بيان شود ها دشـوارن به

و موجـب بـروز بـي نظمـي بود. در نتيجه مديريت كالس نيز بـه خـوبي محقـق نمـي هـايي شـد

ايجـاد شـرايط مطلـوب يـادگيري در كـالس درس،گشت. بنا به گفته دكتر حسـن شـعباني مي

 مسـئله لذا براي حـل.)1392،شعباني( بدون فراهم كردن زمينه ارتباط مؤثر ممكن نخواهد بود

 ارتباطات تمسك جسته شد.ماحث حوزه علوبه مب

شك ارزيابي اين مهم كه آيا تغيير قابل تـوجهي در انتقـال از وضـعيت موجـود بـه وضـعيت بي

اسـت. گيـري انـدازه مطلوب انجام پذيرفته است يا خير؛ نيازمند شاخصو معيار قابل سنجشو 

به موضوع انتخـاب شـده بهتـرين با توجه،و قابل تكرار باشندپذير بايستي تجربهها اين شاخص

: گرددمياعمال شده به قرار زير تعبير هاي شاخص براي درك موفقيت سياست

ارتباط مؤثر = lim (مفهوم دريافتي/مفهوم مقصود)	 → 1 

پاسـخگو باشـندايهمفاد آموزشي را به گونهاآنهرچه،انآموز دانشبه عبارتي در پرسش از

من نزديك،كه جواب و،ظور صحيح مورد نظـر معلـم باشـد تر به آمـوزش بهتـر انجـام پذيرفتـه

پسمؤثرارتباط  ازمي تر بوده است. و اخذ آزمـون و مقايسـ آمـوز دانـش توان با پرسشگري ة ان

و شاگرد را مورد بررسي قرار داد.،اي دورههاي نتايج ارزيابي  كيفيت ارتباط بين معلم

ع) در دوره متوسـطه( تان امـام حسـن عسـكري دبيرسـ،محل كارورزي در اين پژوهشة مدرس

و راهكـار عملـي بـه عنـوان فرضـيه هـاي اول بود كه در شهر شيراز واقع گشـته اسـت. ده ايـده

و و تربيـت و عوامل اجرايي امـر تعلـيم و شاگرد از نگاه معلمان عملياتي بهبود روابط بين معلم

ارة مستندات علمي كه به نظر اينجانب جنب :گرددمي ائهكاربردي دارد

 آمـوز دانـش شود بعد از مدتيمي ان خود را بزرگ نكنيد. اين كار باعثآموز دانشاشتباه.1

و باور كند كه هر كاري انجام كهمي فكر كند و بـهمي دهد يا هر سخني زنـد اشـتباه بـوده

 منزوي تبديل شود. آموز دانشيك 

هم.2 د انتان احـوال آموز دانشة هميشه با و حتـي  هـاآنر مـورد مشكالتشـان از پرسـي كنيـد

و دلسوزي سعي در رفع مشكالت سؤال و با مهرباني  بكنيد.هاآنكنيد
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و سخنان.3 و چـه در هنگـام غيـر تـدريس آموز دانشبه نظريات انتان چه در هنگام تـدريس

و سخنشان را در وسط كالمشان قطع نكنيد.  خوب گوش دهيد

و هيچ.4 و مدرسه به يك نفر توجه و يـك نفـر را گاه در كالس اهميت خاصي نشان ندهيد

 در كالس يا مدرسه برجسته نكنيد.

 احترام بگذاريد.تر كوچكانتان مانند يك برادر يا خواهر آموز دانشبه.5

و با لبخنـد.6 و كالس بمانيد و كالس بشويد با لبخند در مدرسه هميشه با لبخند وارد مدرسه

و كالس را ترك كنيد.  مدرسه

هم جاي مناسب در كالس.7 و با و رفـت آمـوز دانشة براي خود انتخاب كنيد ان در تعامـل

 ). 1389،نقيه( آمد باشيد

و از حضور تكتك.8 ان در كالس درس آموز دانشفضاي كالس درستان را جذاب كنيد

 استفاده كنيد.

درمي ان خود همدلي كنيد. اين كار باعثآموز دانشبا.9  آمـوز دانـش شود كـه زمينـه نفـوذ

و باعث افزايش ميزان ارتباط ميان شما بشود. برايتان فرا و او را بهتر درك كنيد  هم گردد

 تان كار اشتباهي انجام داده است او را مستقيما مـورد موعظـه قـرار ندهيـد. آموز دانشاگر.10

).1383،چارلز( توانيد خود را مورد خطاب قرار دهيد مي

عملـي بـراي تحقـق ريـزي برنامـه،عملي عالوه بر ايجاد حس درونـي هاي براي اجراي راه حل

حل صورتبهها آن مطلـوبة ناشي از اجراي برنامها ميداني وجود دارد. عينيت بيروني اين راه

شده است. اين فرضيات كه هشت عدد بودند بيني پيشتدوين شده متناسب با وضعيت مطلوب 

ترة بندي شدند تا در هر جلس زوج زوج دسته صورت به تيب بـا يـك رونـد حضور در كالس به

از،تجمعي هم4بتوان پس  موارد تسلط اجرايي پيدا نمود.ة جلسه بر

 اجراي طرح

روش كاري كه از دانشجويان خواسته شده بود به اين صورت بود كه در طول3در كارورزي

جلسه تدريس را با هماهنگي با معلم راهنما اجرا نماييم؛ هر تدريس شـامل شـش6ترم حداقل 
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ب و سعي محقق نيز بر اين بود تا در هر شـش مرحلـه بـا توجـه بـه مطالعـه مرحله ي هـا كتـاب ود

و ديگر و در پايـانها روشعلمي مختلف نقطه ضـعف خـود را بـه نقطـه قـوت تبـديل نمـوده

پژوهش به وضعيت مطلوبي رسيده باشيم. در اين قسمت اقداماتي كه در شش جلسـه تـدريس 

 شود.مي؛ بيان در طول تحقيق اجرا نموده

دوم تدريس راهبردهاي اتخاذ شده به قرار زير اجرا شدند. شايان ذكر است در جلسـهة از جلس

جايابي مناسب در كالس اجرا شد. ايـن دو راهبـرد در جلسـات،اول دو راهبرد شروع با لبخند

در صـورت بـه،مورد توجه بود. در ادامه راهبردهـاي سـه الـي هشـتًديگر نيز مستمرا  زوجـي

عمـل پوشـانده شـد.ة جامـ هـا آخر به همه راهبـردة ات اجرا شد به طوري كه در دو جلسجلس

: شودمي به قرار زير گزارشها نتايج اجراي فرضيه

و كالس بشويم..1 ان آموز دانشبراي مديريت بهتر رفتار با هميشه با لبخند وارد مدرسه

به،شد در شروع كالس از قبل تصميم گرفته سـالم:ته شوند كه شـامل كار گرف اين نكات

آنو احوال حس ارزش قائل بـودن بـراي،و وارد شدن با لبخند به كالسها پرسي اوليه با

 صدا زدن با اسم.،ها تك تك آن

وً پژوهشـگر معمـوال براي خود انتخـاب كنـيم. جاي مناسب در كالس.2 در كـالس

صوها ويژه زمان انجام فعاليت گروهي بين گروه به و در رتي كـه متوجـه حضـور قدم زده

تا مشكلشدر،كند با او صحبت نموده شد كه هيچ تالشي نمي فردي منزوي در گروه مي

آن صورت امكان  را در گـروه هـا از بين رود؛ همچنين سعي شـد هنگـامي كـه مشـاركت

باهاآنبينيم مي و به اين ترتيب روابط بهتر برقـرار نمـاييم تـا حـس هـاآنرا تشويق كرده

،نكته بـراي معلمـان 500كتاب هاي به نفس بيشتري پيدا كنند كه با توجه به توصيهاعتماد 

و ايجـاد حـس خودبـاوري در آن آموز دانشكمك به از طريـق هـان فاقد اعتماد به نفس

وها بزرگ جلوه دادن موفقيت آن ان در آمـوز دانـش در برقراري ارتباط مؤثرتر بين معلم

).1390،ريس،ارالم،براون( كالس حائز اهميت است

و سطح.3 و توجه به پيوستگي طرح درس و آمـوز دانـشبر ارتباط،بندي با تدوين
و توجه بـه همـه مضـامين آمـوزش كالس بيفزاييم. از،براي ايجاد نظم در تدريس قبـل
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و زمـان حضور در كالس درس طرح درس آموزشـي را در شـش مرحلـه تـدوين نمـوده

 كرديم.يم مناسب براي هر بخش را تعيين

و از حضـور تـك تـك گاه هيچ.4 در كالس تنها به يـك نفـر توجـه نشـان نـداده
محقق سعي داشت در مـدت زمـان حضـور در كـالس بـه ان استفاده كنيم.آموز دانش

و كساني كه ضعيف و مشاركتي در كالس ندارند را به فعاليـت همه توجه داشته تر هستند

ي چند بار رشـته كـالم را آموز دانشمشاهده شد وادار نماييم. در هنگام ارائه توضيحات؛ 

و يافته را بـه هـا شد ايـن وقفـه در نتيجه تصميم گرفته،كردمي خود را بيانهاي قطع نمود

و در زمان ايجـاد شـده نكتـه  مثبـت آموزشـي هـاي تجربيات مثبت آموزشي تبديل نموده

مي آموز دانشاستخراج نماييم؛ بدين ترتيب  و كند به حرف احساس او اهميت داده شـده

،ارالم،بـراون( كنند در دفعات بعد بدون دليـل دركـار معلـم وقفـه ايجـاد نكننـد سعي مي

.)1390، ريس

از مـواردي كـه ايـن راهكـار بـه كـار آموزان خود را بزرگنمايي نكنيم. اشتباه دانش.5

د آمـوز دانـش هنگامي كه برگـه،گرفته شد به اين صورت بود ،ادمان را بـه آنـان تحويـل

و تا حدودي اضطراب داشتند اما مشاهده شد كـهها بچه در آن لحظه بسيار حساس بودند

و جمالت تشـويقي را مـية كساني كه نمر خواندنـد؛ بسـيار خوشـحال كامل گرفته بودند

ترتيبـي اتخـاذ،هاآنان به آموز دانششدند. در عين حال با محرمانه تحويل دادن برگه مي

با نمره پايين به صورت فردي مـورد نكـوهش قـرار نگيرنـد. كـه در ان آموز دانششد كه 

،براون( آموزان چنين اشاراتي شده استي مطالعه شده در ارزشيابي از كار دانشها كتاب

.)1390، ريس،ارالم
هم.6 و دلسـوزي سـعي در رفـع پرسي احوالآموزان دانشة با و با مهربـاني كنيم

وها اين احساس پذيرش را در بچه سعي شدداشته باشيم.هاآنمشكالت  ايجـاد نمـوده

و بـا گشـادهمييسؤالدر مواقعي كه كسي  و حوصـله او پرسيد با صرف دقـت رويـي بـه

.)،1389 نقيه( پاسخ دهيم

جهت افزايش جـذابيت كـالس،در اكثر جلساتفضاي كالس درس را جذاب كنيم..7

ه شـد. بـا توجـه بـه اينكـه تصـاوير از نمايش تصاوير گرافيكي با ويدئو پروژكتور اسـتفاد 
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و ،دربرگيـريي هـا ارزشنمايش داده شـده از كيفيـت گرافيكـي خـوبي برخـوردار بـود

و تازگي را در خـود مسـتتر داشـت دانـش  آمـوزان بـا عالقـه زيـاد بـه درس توجـه ندرت

و پارازيت مي بـراي درگيـر كـردن كـرد. محيطي آنان را به خود مشغول نميهاي نمودند

و افزايش جذابيت در تدريس مبحث قدر مطلـق نيـزآم دانش ابتـدا يـك كليـپ بـه،وزان

شدها آن ي مفهومي كه نيـاز بـه حـل رياضـي نداشـت از درس آن سؤالسپس،نشان داده

ازها براي بچه،روز هاي فعاليـت كتـاب سؤالمطرح شد. در كالس هشتم براي حل يكي

كـها از بچه ه بـه صـورت افقـي يـا عمـودي حركـت خواسته شد؛ روباتي در نظـر گيرنـد

و مي كـف كـالس عملـي هـاي آمدند تا فرمان ربـات را روي كاشـيها نفر از بچه2كند

آن،انجام دهند و مختصاتي به خـوبيها به اين صورت با جمع برداري به صورت هندسي

مي آشنا مي و عمال آن را تجربه  كردند. گشتند
مورد موعظه قرار نـدهيم.ًداد او را مستقيماي كار اشتباهي انجام آموز دانشاگر.8

بي آموز دانشدر حين تدريس متوجه شديم تعدادي  و انـدهتوج در كالس نسبت به درس

و مديريت آن سعي شد؛ با توجـه بـه،دادندبه توضيحات گوش نمي براي رفع اين مشكل

بـه تمجيـدً ذاتـا هـا دانـيم انسـان مـي چون،مطالعات قبلي از اين راهكار كمك بگيريم كه

بي،مند هستند عالقه و غر زدن به شاگردان و فعـال،توجه پس به جاي تذكر از افـراد پويـا

و زمين ، ارالم، بـراون( براي افـزايش انگيـزه ديگـران فـراهم آمـدايهكالس تعريف شود

اهللاتبر اساس گفتـه آيـ،شودمي تأييداين راهكار با توجه به اين مستند نيز).1390، ريس

و تربيـت شخصـيت دادن بـه،مظاهري از وظايف سنگين معلم يـا اسـتاد عـالوه بـر تعلـيم

و معلم بايد به سخنان خويش بسيار دقت كند تا مبادا موجب رنجش خـاطر  ديگران است

در اين روز بعد از تجربه چند جلسـه تـدريس موفـق بـه،زدگي شاگردش شود يا خجالت

و توانستيم بازخوردهاو رفتار بچهها كنترل بازخورد آن هاي مناسب گشته ها دهـيم تري به

و پيشرفت خود را در مديرت برقراري ارتباط كامال احساس نموديم.
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و ارزيابي طرح  بازكاوي

و بـا،حال در اين قسمت از مقاله به تأمل و بازنگري در مورد وضـعيت حاصـله پرداختـه دقت

ميو شناختي كه نسبتها گزارش،ها بررسي مالك شود تـا چـه حـد بـه به خود داشته بررسي

و ميزان تأثير راهكارهاي به كار گرفته شـده را بررسـي مـي وضعيت مطلوب رسيده نمـاييم؛ ايم

مهـم برقـراري هـاي سـت. يكـي از راها پژوهـي اين كار در عمل در واقع همان گام سوم كنش

و  اده قرار گرفـت ايـن بـود كـهو در تمام جلسات مورد استف آموز دانشروابط حسنه بين معلم

و چهر« و كالس بشويم.ايههميشه با لبخند با اجراي اين روش با اولـين»با نشاط وارد مدرسه

و بچه ميهاآننگرش مثبتي در ذهنها برخورد صورت گرفته بين پژوهشگر شد. نكاتي ايجاد

و:كه متناسب با اين راهبرد مورد استفاده قرار گرفت شامل آن پرسيالاحوسالم و هـا اوليه بـا

و هـا انتقال حس ارزش قائل بودن براي تك تكآن،وارد شدن با لبخند به كالس ...در رفتـار

متوجـه شـديم كـه ايـن روش،بعد از اين عمل داشتيمها بازخورد بچهة بود. با دقتي كه بر نحو

و يكي از نكاتي است كه هر معلمي به سادگي مؤثربسيار  آن را بـه كـار گيـرد. تواندمي است

ّ شود تل طف در زبانمي اهللا مظاهري از جمله عواملي كه موجب پيشرفت انسانتبنا به گفته آي

و عدم توانايي در و آداب معاشرت ضربه بزرگي به شخصـيت كاربهاست گيري لغات مناسب

و در بعضي مواقع به طرف مقابل او وارد و رعايت ايـن نكتـه بـراي معلـمي انسان م بسـيار كند

و پيامبر اسالم نيز با زبان نرم خويش توانستند عرب هاي جاهل را نزد خـويش جمـع مهم است

.)1370،مظاهري( كنند

سـعي بـر،با توجه به برنامه كاري محقق كه بايستي تدريس خود را در شش مرحله انجـام داده

و برنام و متناسب با درس آن روز در نظـرها كه براي بچهايهاين بود كه براي هر شش مرحله

در ذهـن داشـته هـا در جهت برقراري ارتباط موفق بـا بچـه هاييو ايدهها راهبرد،بود شده گرفته

بود كه اغلب با توجـه»انتخاب جاي مناسب در كالس براي خود«ها يكي از اين راهبرد،باشيم

و طراحـي كـاريها كتابمحور بودن به آموزش گ هـاي رياضي جديـد و روهـي بـراي عملـي

و با قدم زدن بين رديف تر بسيار موفقيتمؤثردر برقراري ارتباط،ها بچه هـاو گروهها آميز بود
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با به طور مستقيم ان اشـراف آمـوز دانـش هـاي بر فعاليت،هاآنتوانستيم؛ ضمن ارتباط نزديك

 كاملي داشته باشيم.

هـا فـردي در گـروه همكالسـي ديـديم اين عملكرد آن بود كه در صورتي كه مـي مؤثرة نتيج

و هيچ تالشي نمي كند با او صحبت نموده تـا اگـر مشـكل خاصـي دارد برطـرف منزوي است

جمعي مشاركت كنـد. تحليـل پژوهشـگر آن بـود دستههاي در فعاليت،شود يا انگيزه پيدا كند

آنآموز دانشكه اغلب  و شد به انزوا عادت كردهمي ها توجه اني كه كمتر در كالس به بودند

و حضـور در بـين همـ  ة اعتماد به نفس پاييني داشتند. اما سعي شد با جايابي مناسب در كـالس

و به اين ترتيب روابط بهتر با را تشويقهاآن ها، گروه برقرار نمـاييم تـاهاآنبه مشاركت كنيم

 حس اعتماد به نفس بيشتري پيدا كنند.

طـرح«دهيم به اين صورت بود كـهمي نگري قرارراهكار سوم استفاده شده كه آن را مورد باز

و بـه كـاربرد مطالـب در زنـدگي  درس به اين صورت تدوين گردد كه داراي پيوستگي باشـد

كه»روزمره به طور مستقيم توجه كند. را پـس آموز دانشي كه اغلب ذهن سؤالبا توجه به اين

 بـه چـه درد مـا،فتـه شـده اين است كه ايـن درس فراگر،كند از تدريس يك درس درگير مي

و كجا مي يـك درس عنـوان در حالي كه رياضـيات بـه توانيم از آن استفاده كنيم؟مي خورد؟

و دانش از آن در آينده تحصيلي درست است كه داشتن درك اصلي ً طبعـا پيشـرفت آمـوزان

و سـاير علـوم،ّ بـا زنـدگي روزمـره رياضي ارتباطاتي مهمي دارد. همچنين علمي كشور نقش

در آمــوز دانــشة كاربردهــايي در زنــدگي عملــي آينــد و دارد. بــه ايــن ترتيــب برنامــه درســي

و ساير علـوم از قبيـل رياضيات با كاربردهايش برقرار كردن پيوند،آموزشي ،هنـر:در زندگي

و،علوم مهندسي،علوم طبيعي مد...علوم اجتماعي نظر قرار گيرد. با گنجاندن ايـن اصـلبايد

و در نتيجه بـا معلـم بسـيار بيشـترها يس ارتباط برقرار نمودن بچهدر روش تدر با فضاي درسي

و آن كردنـد خـود نيـز بتواننـد كـاربردي از درس را معرفـي كننـد در نتيجـه مـي هـا سـعي شد

و بچه و اثر مستقيم اين روش را در بهبود روابط كـامال برقرارها تعامالت خوبي بين محقق شد

ومي احساس آتي نيـز ايـن روش را بـه كـار هاي به همين خاطر تصميم گرفتيم در سالكرديم

 گيريم.
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در كـالس تنهـا بـه گاه هيچ«دهيم به اين صورت است؛مي راهكار بعدي كه مورد بررسي قرار

و آموز دانشاز حضور تكتك،يك نفر توجه نكنيم و به نظريـات ان در كالس استفاده كنيم

در كـالس هـا كه سعي شـد بـه كـل بچـه»م تدريس گوش دهيم.ان در هنگاآموز دانشسخنان 

و از  آن،مطابق با سطح علميهاآنتوجه داشته باشيم و ويژگي  مـؤثر انتظـار نتيجـهها روحيات

درنـگ،باشد. كه با توجه به كتاب منيه المريد از شهيد ثاني نيز داريم كه هنگام طـرح پرسـش

و دادن فرصت به بچه و توض معلم .)1364،حجتي( يح مسأله را در پي خواهد داشتها بسط

در واقـع»ان خود را بزرگنمايي نكنـيم. آموز دانشاشتباه«،راهبرد پنجم چنين انتخاب شده بود

و فرصت دادن به آموز دانشبر اشتباه تأكيددهد كه عدم تجربه نشان مي براي اصـالحهاآنان

. گرددمي به محتواي درسهاآنتر در فرايند آموزش منجر به توجه بيشها اشتباه

و پرسـي احـوال ان آمـوز دانـشة بـا همـ«راهبرد ششم چنين اتخاذ شد كـه و بـا مهربـاني كنـيم

در»داشته باشيم.هاآندلسوزي سعي در رفع مشكالت  با اجراي اين راهبرد عمال دريافتيم كـه

تــر راحــتت خــود را ســؤاال آمــوز دانــشصــورت وجــود فضــاي صــميمانه در كــالس درس 

بـا توجيهـات اوليـه،فهمـي رخ داده بـود ابهام يـا كـج ها، پرسد. لذا اگر در برخي از قسمت مي

. اين راهبرد را در توان ممكن عملي شد اما به دليل ارتباط مقطعـي بـا گرديدميكامال برطرف 

و شـاگردانة ان امكان برقراري پيوند قلبي محقق نبود. اما رابطآموز دانش منجـر صميمي معلم

الزم بـراي گـوش دادن بـه درس را داشـتهة انگيـز،از ابتداي شروع كـالسها شده بود كه آن

 باشند. 

رياضي به سـبكي كـه تدريس.»فضاي كالس درس را جذاب كنيم«طبق راهبرد بعد سعي شد

و مفاد درسي پيوند برقرار نمايد و فعـل آمـوزش نيـزتر بسيار راحت،بين زندگي روزمره است

سعي نمـوديم رياضـي،شدن درستر خواهد بود. لذا براي جذابتر آموزان جذاب دانشبراي 

كـه در هـر جلسـه بـا نشـان دادن چنـد را از حالت بنيادي به بستر كاربردي منتقل كنـيم. چنـان 

و،نمايش فيلم،طبيعيهاي تصوير از صحنه و سرگرمي .. كه مـرتبط بـا موضـوع.طراحي بازي

ك و كـالس خيلـي بيشـتر هـاه ارتباط بچـه درس بود؛ مشاهده شد شـود. مـي بـا محتـواي درس

و شـطرنجي درس را بـراي دانـش  و تـر آمـوزان ملمـوس همچنين انجام فعاليت با كاغذ پوستي
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آنميتر جذاب و قدرت درك شهودي كـرد. بـدين ترتيـب در هندسه را تقويـت مـيها نمود

هـاي بـه دليـل جـذابيت خواهـد بـود.رتـ شود آموزش درس به طور كاربردگرا مفيـد نتيجه مي

و سـازيو امكـان متحـرك هـاآنبصري موجود در پاورپوينت نمـايش داده شـده بـه  اشـكال

 شد.مي بيشتر به درس جلب آموز دانشتصاوير توجه 

و آخـرين راهبـرد سـعي شـد ي كـار اشـتباهي انجـام داد او را آمـوز دانـش اگـر«طبق هشتمين

ازة اين راهبرد بسيار جنب.»ندهيممورد موعظه قرارًمستقيما عملي داشت چنان كه مثال تعدادي

و تنهـا بـا دانش آموزان كه توجه كافي به درس نداشتند پس از لحظاتي بـدون تـذكر شخصـي

و بـه عالقـهها سريع به شركت در بحث،مشاهده تشويق شدن مشاركت دوستانشان منـد شـدند

و قرآن كريم نيزفضاي درس وارد شدند. از دقت در روايات  كهمي اهل بيت ايـن هـا بار يابيم

و  و پيامبران بر حفـظ شخصـيت ديگـران دقـت نظـر داشـتند و همگي اوليا خدا نكته ذكر شده

و لم يوقر كبيرنا(،كردندمي مردم را ارشاد كسي كه به كودكان:ّ ليس منا من لم يرحم صغيرنا

و بزرگساالن ما را احترام نگذارد  و آلـه) ما رحم نكند از ما نيست. رسول اكرم صـلي اهللا عليـه

زيرا اسـالم بـراي همـه اعـم از كوچـكو بـزرگ شخصـيت قائـل اسـت بـه ويـژه بـراي ايـن 

و يكي از اصول تربيتي اسالم است. بنـابراين معلـم بايـد هايي امانت كه زير دست معلم هاست

ن  و تكبر نوجواني شاگردش را بـه بهتـرين شـيوه تعـديل و بتواند غرور و مبـادا در گفتـار مايـد

كه همگي اين مـوارد در جهـت مـديريت برقـراري،شكن پيدا شود كردارش چيزي شخصيت

.)1370،مظاهري( است آموز دانشارتباط بهتر با 

 گيري نتيجه

و فرصـتة پژوهي اخير اثرات مثبتي در حرف كنش هـايي معلمـي بـراي محقـق بـه ارمغـان آورد

ك كينرد تا بتواايجاد و مهارت به صورت آگاهانه به وضعيت مطلوب نائـل آيـيمم با سب دانش

حاضـر پژوهـي به عنوان محور كنش مؤثرهاي ارتباطي خارج شويم. برقراري ارتباطو از گسل

رخ،انتخاب گرديد در،دهـد مـي با توجه به اينكه هر انتقال مفهومي به واسطه ارتباطات انساني
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م پذير است؛ جايگاه ارتبـاط دهنده به آموزش فهوم از آموزشامر آموزش كه شالوده آن انتقال

 شود.مي دو چندان

و محك زدن بر اساس انجام آزمايش فرضـيه بـه پاسـخ منلسـبي8هاي تجربي در كالس درس

مشاوره،رسيديم. در واقع در ابتدا فرضيات با عنايت به مطالعهپژوهي در خصوص عنوان كنش

و سـقمو تامل فراوان به عنوان حدس و بعـد از اجـرا بـه صـحت هاي عالمانه مطرح شده بودند

آنها آن ،جايـابي مناسـب در كـالس،ورود با لبخند بـه كـالس هاي راهبرد پي برديم كه طبق

و پيوسته و برخوردهـاي پرسي احوال،ها عدم بزرگنمايي اشتباه بچه،داشتن طرح درسي مناسب

ن،هـا صميمانه براي حل مشـكالت بچـه و عـدم موعظـه مسـتقيم جـذاب مـودن فضـاي كـالس

و نتيجـه بخـش با كسب آمادگي قبلي براي حضور در كالس،آموز دانش به خوبي اجرا شدند

يكي از داليل عـدم موفقيـت ايـن،ها چندان پياده نگرديد بودند. اما راهبرد توجه به همگي بچه

و هـا شـناخت خـوب بچـه امكـان بود كه تعداد جلسات حضور محقق در هر كالس اندك بود

نبود؛ دليل ديگر اين بود كه چون در اكثر جلسات تـدريس مـديريت كامـل كـالس بـه عهـده 

و بيشتر اوقات معلم راهنما بخشي از زمان كالس را به انجام فعاليت خويش هاي پژوهشگر نبود

بـ،دادمي اختصاص ا فرصت زيادي براي پياده كردن شش مرحله تدريس نداشتيم. اين راهبـرد

با توجه به نظر دكتر سـيف معلـم در برخـورد بـا يادگيرنـدگان گرددمي تأييداين استناد علمي

مختلف بايد بپذيرد كه هر يك از آنان ممكـن اسـت بـا سـبك خاصـي از يـادگيري بـه انجـام 

و يادگيري موضوع يك،مختلف بپردازند. بنابراينهاي تكاليف درسي بايد آماده باشد تا با هر

و شـيو آموز دانشاز  ، سـيف( يـادگيري او داشـته باشـدة ان خود برخوردي متناسـب بـا سـبك

1392(.

در ايـن،اسـتايهاي به مفهوم حركت از وضـع موجـود بـه وضـع مطلـوب حرفـ توسعه حرفه

ي هـا كـالسدر مؤثرهاي مهم تدريس يعني توانمندي برقراري ارتباط پژوهش يكي از ضعف

و مهارت ارتباطرياضي تا حدود زيادي برطرف گردي و انتقـال مفـاهيم تقويـت شـد.د گيـري

و تعيين خط مشـي جهـت كسـب تسـلط بـر كليـ پژوهي براي سياست استراتژي كنش ة گذاري

و كارا ارزيابي هاي حرفه مهارت .گرددمياي حوزه آموزش مفيد
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Abstract 

One of the most important tasks of teachers in the teaching process is to 
establish correct and healthy relationships with students. The student must learn 
to socialize through school and by the teacher, and through acquiring the social 
skills needed by society, both to succeed and to progress, and to promote 
society. The present article tries to provide principles in the management of 
communication with the student in mathematics class, considering the action-
research process. To achieve this goal, various books and articles were studied. 
By special study and reflection on the researcher's interactions in the school 
environment, we tried to identify the weaknesses or faults threatening the 
communication and turn them into strengths or opportunities during six teaching 
sessions. One of the important results is the need to be careful in your behavior 
in general and in particular. This is important because communication is not just 
a verbal aspect, and all actions, gestures, gestures, etc., all contain a message 
and contain a sign. Respect for the character of everyone in any social position 
is the foundation of maintaining human dignity and building constructive 
interaction. In general, in order to effectively communicate, eight practical 
solutions were tested as hypotheses in the experimental plant, which were 
evaluated and the correct hypotheses were identified. 
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