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مدیریت برقراری ارتباط با دانش آموز در کالس ریاضی
ریحانه سادات مهدیزاده ،1ساره

حق خواه2

چکیده
از مهمترین وظایف معلمان در فرایند آموزش ،برقراری روابط صحیح و سالم با دانشآموزان است .دانشآموز
باید از طریق مدرسه و به وسیله معلّم ،اجتماعی شدن را بیاموزد و با کسب مهارتهای اجتماعی مورد نیاز جامعه،
هم موجب موفقیت و پیشرفت خود و هم باعث اعتالی جامعه گردد .مقاله حاضر سعی دارد با عنایت به فرایند
کنشپژوهی صورت گرفته ،اصولی را در مدیریت برقراری ارتباط با دانشآموز در کالس ریاضی ارائه نماید .در
راستای این هدف با مطالعهی کتابها و مقاالت مختلف و مداقه و تأمل ویژه بر تعامالت پژوهشگر در محیط
مدرسه ،سعی شد نقاط ضعف یا گسلهای تهدیدگر ارتباطی شناسایی و طی شش جلسهی تدریس به نقاط قوت
یا فرصت تبدیل نماییم .از نتایج مهم حاصله ،لزوم دقت در رفتار خود بصورت عام و خاص است .این مهم از آن
جهت است که ارتباط صرفا جنبهی کالمی ندارد و تمامی افعال ،ایماها ،اشاره ها و ...همگی در بردارنده پیام و
حاوی نشانهاند .احترام به شخصیت همه در هر جایگاه اجتماعی شالودهی حفظ کرامت انسانی طرفین و برقراری
تعامل سازنده میباشد .به طور کلی در راستای ارتباط موثر هشت راهکار عملی به عنوان فرضیه در بوتهی آزمایش
قرار گرفت که صحتسنجی شد و فرضیههای سره از ناسره بازشناسی گردیدند.
واژه های کلیدی :ارتباط بین فردی ،معلم ،دانش آموز ،ریاضی ،تدریس.
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مقدمه
تربیت حرفه ای معلمان از شنننناخت خود ،حرفه و مخاطبان آ از میشنننود ،به شنننیوههای انتقال مطالب و
برقراری ارتباط با دانشآموزان راه مییابد و تا خودآموزی ،خودناظری ،خودابزاری ،جستجوگری ،بیشخواهی،
پیشنگری ،جرأت تغییر در خود ،و دهها مو ضوع ا سا سی دیگر که حرفهی معلمی را ت صویر میکنند ،ک شانده
میشود .برای دست یافتن به چنین آمادگیهایی ،پس از دستیابی به اصول آموزشی و کسب مفاهیم نظری الزم،
کارورزی و درگیر شننندن عملی با جریان آموزش از اهمیت ویژهای برخوردار اسنننت .به همین دلیل برنامهی
آموزشی دانشجو معلمان بر کارورزی و راه و روش آن تأکید دارد(رؤوف.)1175 ،
در این مقاله فرآیند کنشپژوهی پژوه شگر و نتایج حا صله مربوط به درس کارورزی 1دان شگاه فرهنگیان
در کالسهای درس ریاضی بیان میگردد .در کارورزی 1فعالیت دانشجویان در کالسهای درس سطح وسیعی
را دربرگرفت و فعالیتهایی نظیر تدریس کامل مباحث به دانشنننجو واگ ار میشننندن بنابراین دانشنننجویان برای
قرارگیری در محیط کار ،بیشتر آماده میشدند و تجارب خوبی کسب مینمودند .همچنین یک پژوهش گسترده
برای از بین بردن یکی از نقاط ضعف آموز شی بای ستی انجام می شد .نحوه خلقت ان سان به گونه ای ا ست که به
تنهایی قادر به رفع نیازمندی هایش نیسنننت و ل ا به زندگی جمعی روی میآورد و الزمه این زندگی جمعی
برقراری ارتباط ا ست .از نظر بارناد نیز سه عن صر ا صلی سازمان ،هدف ،ارتباط و تمایل اع ضا به همکاری ستن تا
مدیر با معلم ،معلم با دانش آموز ،مدیر و معلم با اولیاء و… رابطه برقرار نکند چگونه می تواند احسننناسنننات و
عواطف خود را بدانها منتقل کند و موجب تغییر گردد؟ (عالقه بند)1131 ،
م هارت های ارت باط موثر بر این نک ته تاک ید می ورزد که «معلم بودن» پیچ یده ترین و دشنننوارترین
فعالیتهاسننتن چرا که معلم با انسننان های مختلف و پیچیده سننر و کار دارد ،در نتیجه فن معلمی هنری اسننت
ظریف و حسنناس که با کمترین لغزش و خطا ،خسننارت جبران ناپ یری بر شننخصننیت فراگیر وارد شننده و قطعا
هرگونه رفتار صحیح و سنجیده موجب آینده ای درخشان برای فرد می شود .با این مقدمه باید دریافت که یک
معلم باید به گونه ای رفتار کند که اوال ارتباط عاطفی و معنوی محبت آمیز وی با دانش آموزان حفظ شنننود و
ثانیا مدیریت و کنترل کالس را به نحو شنننایسنننته ای انجام دهد و از منظری دیگر معلم باید در مقابل رفتارهای
نامطلوب فراگیران از جمله خستگی از درس ،استقالل طلبی در برابر معلم و احیانا بی توجهی به مقررات کالس
تصمیم درست و شایسته ای را اتخاذ کند (نقیه .)1183 ،در مقاله حاضر با بررسی ها ،مطالعات و تأمالت صورت
گرفته وضننعیت مطلوب آرمانی و در عین حال قابل دسننترسننی را برای خود ترسننیم نموده و سننعی شنند در تمام
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فرصننت ها ،ایده های مطرش شننده برای برطرف نمودن این مشننکل را به کار گیریم ،چرا که با برقراری ارتباط
مناسننب فرآیند آموزشننی نیز به خوبی هدایت می شننود و موفقیت هایی در همه زمینه ها محقق خواهد شنندن با
توجه به توضیحاتی که بیان شد ارتباط دو سویه معلم-شاگرد جایگاه مهمی در فرآیند تعلیم و تربیت و خصوصا
در کالس های ریا ضی دارد ،چرا که ریا ضی همواره در سی ا ست که فراگیری آن به ن سبت بقیه دروس برای
دانش آموزان سخت تر می باشد و بسیاری از بچه ها از یادگیری آن ناامیدند و با استرس و اضطراب در کالسها
ح ضور می یابند و ل ا م شکالت و نقاط ضعف این مقوله از اهمیت به سزایی برخوردار ا ست و معلم میتواند با
داشنننتن مهارت برقراری ارتباط با دانش آموزان و مدیریت آن ،کالس های بی روش ریاضنننی را شنننکوفایی و
شادابی بخشد( حسینی بیرجندی. )1131 ،
بیان مساله
از مهمترین مهارتها و مسنننیولیتهای معلم برقراری ارتباط عاطفی با متعلمین می باشننند ،ارتباط و تعامل
بین معلم و دانشآموز در تمام لحظات ح ضور معلم در کالس و مدر سه به صورت م ستقیم یا یر م ستقیم دائما
جاری اسنننت و نحوه ی برقراری این ارتباط تاثیرات مهم و قابل توجهی بر عملکرد معلم و دانشآموز خواهد
داشننت( .چارلز .)1181 ،در ابتدای حضننور درکالسهای درس به عنوان یک معلم ،در برقراری ارتباط با دانش
آموزان چندان موفق نبوده و در مواقعی که فعالیتی را در کالس انجام می دادیم ،نمیتوانسنننتیم به واکنش تک
تک دانش آموزان بازخورد های مناسنننبی ارائه نماییم یا ا لب به علت تمرکز بر روی محتوایی که قرار بود در
کالس بیان شود ،دیگر برقراری ارتباط با بچه ها و حتی نگاه کردن به آنها دشوار بود .در نتیجه مدیریت کالس
نیز به خوبی محقق نمی شد و موجب بروز بی نظمی هایی میگشت .بنا به گفته دکتر حسن شعبانی ،ایجاد شرایط
مطلوب یادگیری در کالس درس بدون فراهم کردن زمینه ارتباط مؤثر ممکن نخواهد بود( شعبانی .)1132 ،ل ا
برای حل مساله به مباحث حوزه علو ارتباطات تمسک جسته شد.
بی شک ارزیابی این مهم که آیا تغییر قابل توجهی در انتقال از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب انجام
پ یرفته ا ست یا خیرن نیازمند شاخص و معیار قابل سنجش و اندازه گیری ا ست .این شاخص ها بای ستی تجربه
پ یر و قابل تکرار باشننند ،با توجه به موضننوع انتخاب شننده بهترین شنناخص برای دری موفقیت سننیاسننت های
اعمال شده به قرار زیر تعبیر میگردد:
= ارتباط موثر
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به عبارتی در پرسش از دانش آموزان ،هرچه آنها مفاد آموزشی را به گونه ای پاسخگو باشند که جواب،
نزدیکتر به منظور صننحیح مورد نظر معلم باشنند ،آموزش بهتر انجام پ یرفته و ارتباط موثرتر بوده اسننت .پس می
توان با پرسننشننگری و اخ آزمون از دانش آموزان و مقایسننه ی نتایج ارزیابی های دوره ای ،کیفیت ارتباط بین
معلم و شاگرد را مورد بررسی قرار داد.
مدرسه ی محل کارورزی در این پژوهش ،دبیرستان امام حسن عسکری (ع) در دوره متوسطه اول بود که
در شهر شیراز واقع گ شته ا ست .ده ایده و راهکار عملی به عنوان فر ضیه های عملیاتی بهبود روابط بین معلم و
شاگرد از نگاه معلمان و عوامل اجرایی امر تعلیم و تربیت و مستندات علمی که به نظر اینجانب جنبه ی کاربردی
دارد ارائه می گردد:
 .1ا شتباه دانش آموزان خود را بزرگ نکنید .این کار باعث می شود بعد از مدتی دانش آموز فکر کند و
باور کند که هر کاری انجام می دهد یا هر سنننخنی که می زند اشنننتباه بوده و به یک دانش آموز منزوی تبدیل
شود.
 . 2همیشه با همه ی دانش آموزانتان احوال پرسی کنید و حتی در مورد مشکالتشان از آنها سوال کنید و با
مهربانی و دلسوزی سعی در رفع مشکالت آنها بکنید.
 .1به نظریات و سنننخنان دانش آموزانتان چه در هنگام تدریس و چه در هنگام یر تدریس خوب گوش
دهید و سخنشان را در وسط کالمشان قطع نکنید.
 .4هیچگاه در کالس و مدرسننه به یک نفر توجه و اهمیت خاصننی نشننان ندهید و یک نفر را در کالس یا
مدرسه برجسته نکنید.
 .5به دانش آموزانتان مانند یک برادر یا خواهر کوچکتر احترام بگ ارید.
 .6همیشننه با لبخند وارد مدرسننه و کالس بشننوید با لبخند در مدرسننه و کالس بمانید و با لبخند مدرسننه و
کالس را تری کنید.
 .7جای مناسنننب در کالس برای خود انتخاب کنید و با همه ی دانش آموزان در تعامل و رفت آمد
باشید(نقیه.)1183 ،
 .8فضننای کالس درسننتان را ج اب کنید و از حضننور تک تک دانش آموزان در کالس درس اسننتفاده
کنید.
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 .3با دا نش آموزان خود همدلی کنید .این کار باعث می شود که زمینه نفوذ در دانش آموز برایتان فراهم
گردد و او را بهتر دری کنید و باعث افزایش میزان ارتباط میان شما بشود.
 .10اگر دانش آموزتان کار اشننتباهی انجام داده اسننت او را مسننتقیما مورد موعظه قرار ندهید .می توانید
خود را مورد خطاب قرار دهید( چارلز.)1181 ،
برای اجرای راه حل های عملی عالوه بر ایجاد حس درونی ،برنامه ریزی عملی برای تحقق آنها بصننورت
میدانی وجود دارد .عینیت بیرونی این راه حل ها ناشی از اجرای برنامه ی مطلوب تدوین شده متناسب با وضعیت
مطلوب پیش بینی شده ا ست .این فر ضیات که ه شت عدد بودند ب صورت زوج زوج د ستهبندی شدند تا در هر
جلسننه ی حضننور در کالس به ترتیب با یک روند تجمعی ،بتوان پس از  4جلسننه بر همهی موارد تسننلط اجرایی
پیدا نمود.
اجرای طرح
در کارورزی  1روش کاری که از دانشجویان خواسته شده بود به این صورت بود که در طول ترم حداقل
 6جل سه تدریس را با هماهنگی با معلم راهنما اجرا نماییمن هر تدریس شامل شش مرحله بود و سعی محقق نیز
بر این بود تا در هر شش مرحله با توجه به مطالعه کتاب های علمی مختلف و دیگر رو شها نقطه ضعف خود را
به نقطه قوت تبدیل نموده و در پایان پژوهش به و ضعیت مطلوبی ر سیده با شیم .در این ق سمت اقداماتی که در
شش جلسه تدریس در طول تحقیق اجرا نمودهن بیان میشود.
از جلسه ی دوم تدریس راهبردهای اتخاذ شده به قرار زیر اجرا شدند .شایان ذکر است در جلسه اول دو
راهبرد شننروع با لبخند ،جایابی مناسننب در کالس اجرا شنند .این دو راهبرد در جلسننات دیگر نیز مسننتمرا مورد
توجه بود .در ادامه راهبردهای سه الی هشت ،بصورت زوجی در جلسات اجرا شد به طوری که در دو جلسه ی
آخر به همه راهبرد ها جامه ی عمل پوشانده شد .نتایج اجرای فرضیه ها به قرار زیر گزارش می شود:
 .1همیشههه با لبد د وارد مدرسههه و کالس بشههویم .برای مدیریت بهتر رفتار با دانش آموزان در
شروع کالس از قبل تصمیم گرفته شد ،این نکات بهکار گرفته شوند که شامل :سالم و احوال پرسی اولیه با آن
ها و وارد شدن با لبخند به کالس ،حس ارزش قائل بودن برای تک تک آن ها ،صدا زدن با اسم.
 .2جای م ا سب در کالس برای خود انتداب ک یم .پژوه شگر معموال در کالس و به ویژه زمان
انجام فعالیت گروهی بین گروه ها قدم زده و در صننورتی که متوجه حضننور فردی منزوی در گروه میشنند که
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هیچ تالشی نمیکند با او صحبت نموده ،تا مشکلش در صورت امکاناز بین رودن همچنین سعی شد هنگامی که
مشارکت آن ها را در گروه می بینیم آنها را تشویق کرده و به این ترتیب روابط بهتر با آنها برقرار نماییم تا حس
اعتماد به نفس بیشنننتری پیدا کنند که با توجه به توصنننیه های کتاب  500نکته برای معلمان ،کمک به دانش
آموزن فاقد اعتماد به نفس و ایجاد حس خودباوری در آن ها از طریق بزرگ جلوه دادن موفقیت آن ها در
برقراری ارتباط مؤثرتر بین معلم و دانش آموزان در کالس حائز اهمیت اسنننتن (براون /ارالم /ریس:1130 ،
.)112
 .3با تدوین طرح درس و توجه به پیوسههت ی و سههند ب دی بر ارتباط دانش آموز و
کالس بیفزاییم .برای ایجاد نظم در تدریس و توجه به همه م ضامین آموزش ،قبل از ح ضور در کالس درس
طرش درس آموزشی را در شش مرحله تدوین نموده و زمان مناسب برای هر بخش را تعیین می کردیم.
 .4هیچ اه در کالس ت ها به یک نفر توجه نشان نداده و از حضور تک تک دانش آموزان
استفاده ک یم .محقق سعی داشت در مدت زمان حضور در کالس به همه توجه داشته و کسانی که ضعیفتر
هسننتند و مشننارکتی در کالس ندارند را به فعالیت وادار نماییم .در هنگام ارائه توضننیحاتن مشنناهده شنند دانش
آموزی چند بار رشنته کالم را قطع نمود و یافته های خود را بیان می کرد ،در نتیجه تصنمیم گرفتهشند این وقفه
ها را به تجربیات مثبت آموز شی تبدیل نموده و در زمان ایجاد شده نکته های مثبت آموز شی ا ستخراج نماییمن
بدین ترتیب دانش آموز احساس میکند به حرف او اهمیت داده شده و سعی میکنند در دفعات بعد بدون دلیل
درکار معلم وقفه ایجاد نکنند (براون /ارالم /ریس.)21 :1130،
 .5ا شتباه دانشآموزان خود را بزرگ مایی نک یم .از مواردی که این راهکار به کار گرفته شد به
این صنننورت بود ،هنگامی که برگه دانش آموزان را به آنان تحویل دادم ،بچه ها در آن لحظه بسنننیار حسننناس
بودند و تا حدودی اضطراب داشتند اما مشاهده شد که کسانی که نمره ی کامل گرفته بودند و جمالت تشویقی
را میخواندندن بسنننیار خوشنننحال میشننندند .در عین حال با محرمانه تحویل دادن برگه دانش آموزان به آنها،
ترتیبی اتخاذ شننند که دانش آموزان با نمره پایین به صنننورت فردی مورد نکوهش قرار نگیرند .که در کتابهای
مطالعه شده در ارزشیابی از کار دانشآموزان چنین اشاراتی شده است(براون /ارالم /ریس. )45 :1130،
 .6با همه ی دانشآموزان احوال پر سی ک یم و با مهربانی و دل سوزی سعی در رفع
م شکالت آنها دا شته با شیم .سعی شد این اح ساس پ یرش را در بچه ها ایجاد نموده و در مواقعی که
کسی سوالی می پرسید با صرف دقت و حوصله و با گشاده رویی به او پاسخ دهیم(نقیّه.)1183 ،
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 .7فضههای کالس درس را جباب ک یم .در اکثر جلسنننات ،جهت افزایش ج ابیت کالس از
نمایش تصنناویر گرافیکی با ویدئو پروتکتور اسننتفاده شنند .با توجه به اینکه تصنناویر نمایش داده شننده از
کیفیت گرافیکی خوبی برخوردار بود و ارزش های دربرگیری ،ندرت و تازگی را در خود مسنننتتر داشن نت
دانش آموزان با عال قه ز یاد به درس تو جه می نمود ند و پاراز یت های محیطی آ نان را به خود مشنننغول
نمیکرد .برای درگیر کردن دانشآموزان و افزایش ج ابیت در تدریس مبحث قدر مطلق نیز ،ابتدا یک
کلیپ به آنها ن شان داده شد ،سپس سوالی مفهومی که نیاز به حل ریا ضی ندا شت از درس آن روز ،برای
بچه ها مطرش شد .در کالس هشتم برای حل یکی از سوالهای فعالیت کتاب از بچه ها خواسته شدن روباتی
در نظر گیرند که به صورت افقی یا عمودی حرکت میکند و  2نفر از بچه ها آمدند تا فرمان ربات را روی
کاشنننی های کف کالس عملی انجام دهند ،به این صنننورت آن ها با جمع برداری به صنننورت هندسنننی و
مختصاتی به خوبی آشنا میگشتند و عمال آن را تجربه میکردند.
 .8اگر دانش آموزی کار ا شتباهی انجام داد او را م ستقیما مورد موعظه قرار ندهیم.
در حین تدریس متوجه شنندیم تعدادی دانش آموز در کالس نسننبت به درس بی توجه اند و به توضننیحات
گوش نمیدادند ،برای رفع این مشنننکل و مدیریت آن سنننعی شننندن با توجه به مطالعات قبلی از این راهکار
کمک بگیریم که ،چون می دانیم انسننان ها ذاتا به تمجید عالقه مند هسننتند ،پس به جای ت کر و ر زدن به
شنناگردان بی توجه ،از افراد پویا و فعال کالس تعریف شننود و زمینه ای برای افزایش انگیزه دیگران فراهم
آمد (براون/ارالم/ریس،ترجمه خاکسار .)20 :1130 ،این راهکار با توجه به این مستند نیز تایید می شود ،بر
اسنناس گفته آیا ام مظاهری از وظایف سنننگین معلم یا اسننتاد عالوه بر تعلیم و تربیت ،شننخصننیت دادن به
دیگران ا ست و معلم باید به سخنان خویش ب سیار دقت کند تا مبادا موجب رنجش خاطر یا خجالت زدگی
شننناگردش شنننود ،در این روز بعد از تجربه چند جلسنننه تدریس موفق به کنترل بازخورد ها و رفتار بچه ها
گشته و توانستیم بازخوردهای مناسبتری به آنها دهیم و پیشرفت خود را در مدیرت برقراری ارتباط کامال
احساس نمودیم.
بازکاوی و ارزیابی طرح
حال در این قسنننمت از مقاله به تأمل ،دقت و بازنگری در مورد وضنننعیت حاصنننله پرداخته و با بررسنننی
مالکها ،گزارشها و شناختی که نسبت به خود داشتهن بررسی می شود تا چه حد به وضعیت مطلوب رسیدهایم و
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میزان تأثیر راهکارهای به کار گرفته شننده را بررسننی مینماییمن این کار در عمل در واقع همان گام سننوم کنش
پژوهی ست .یکی از راه های مهم برقراری روابط ح سنه بین معلم و دانش آموز و در تمام جل سات مورد ا ستفاده
قرار گرفت این بود که "همی شه با لبخند و چهره ای با نشاط وارد مدرسه و کالس ب شویم ".با اجرای این روش
با اولین برخورد صنننورت گرفته بین پژوهشنننگر و بچه ها نگرش مثبتی در ذهن آنها ایجاد میشننند .نکاتی که
متناسب با این راهبرد مورد استفاده قرار گرفت شامل :سالم و احوال پرسی اولیه با آن ها و وارد شدن با لبخند به
کالس ،انتقال حس ارزش قائل بودن برای تک تک آن ها در رفتار و  ...بود .با دقتی که بر نحوه ی بازخورد
بچه ها بعد از این عمل داشتیم ،متوجه شدیم که این روش بسیار موثر است و یکی از نکاتی است که هر معلمی
به سننادگی می تواند آن را به کار گیرد .بنا به گفته آیه ام مظاهری از جمله عواملی که موجب پیشننرفت انسننان
می شننود تلّطف در زبان اسننت و عدم توانایی در بکارگیری لغات مناسننب و آداب معاشننرت ضننربه بزرگی به
شخصیت انسان و در بعضی مواقع به طرف مقابل او وارد می کند و رعایت این نکته برای معلم بسیار مهم است
و پیامبر اسالم نیز با زبان نرم خویش توانستند عربهای جاهل را نزد خویش جمع کنند (مظاهری.)1170 ،
با توجه به برنامه کاری محقق که بای ستی تدریس خود را در شش مرحله انجام داده ،سعی بر این بود که
برای هر شش مرحله و متنا سب با درس آن روز و برنامه ای که برای بچه ها در نظر گرفته شدهبود ،راهبرد ها و
ایده هایی در جهت برقراری ارتباط موفق با بچه ها در ذهن داشننته باشننیم ،یکی از این راهبرد ها "انتخاب جای
مناسب در کالس برای خود " بود که ا لب با توجه به آموزش محور بودن کتاب های ریاضی جدید و طراحی
کار های عملی و گروهی برای بچه ها ،در برقراری ارتباط موثرتر بسنننیار موفقیت آمیز بود و با قدم زدن بین
ردیف ها و گروه ها به طور مسنننتقیم توانسنننتیمن ضنننمن ارتباط نزدیک با آنها ،بر فعالیت های دانش آموزان
اشرافیت کاملی داشته باشیم.
نتیجه ی موثر این عملکرد آن بود که در صنننورتی که میدیدیم فردی در گروه هم کالسنننی ها منزوی
است و هیچ تال شی نمیکند با او صحبت نموده تا اگر م شکل خا صی دارد برطرف شود یا انگیزه پیدا کند ،در
فعالیت های د سته جمعی م شارکت کند .تحلیل پژوه شگر آن بود که ا لب دانش آموزانی که کمتر در کالس
به آن ها توجه می شد به انزوا عادت کرده بودند و اعتماد به نفس پایینی دا شتند .اما سعی شد با جایابی منا سب
در کالس و حضور در بین همهی گروه ها ،آن ها را تشویق به مشارکت کنیم و به این ترتیب روابط بهتر با آنها
برقرار نماییم تا حس اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنند.
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راهکار سوم ا ستفاده شده که آن را مورد بازنگری قرار می دهیم به این صورت بود که "طرش درس به
این صورت تدوین گردد که دارای پیوستگی باشد و به کاربرد مطالب در زندگی روزمره به طور مستقیم توجه
کند ".با توجه به این که سنننوالی که ا لب ذهن دانش آموز را پس از تدریس یک درس درگیر میکند ،این
ا ست که این درس فراگرفته شده ،به چه درد ما می خورد؟ و کجا می توانیم از آن ا ستفاده کنیم؟ در حالی که
ریا ضیات به عنوان یک درس ا صلی ا ست که دا شتن دری در ست از آن در آینده تح صیلی دانشآموزان و
طبعاً پیشننرفت علمی کشننور نقش مهمی دارد .همچنین ریاضننی ارتباطاتی با زندگی روزمرّه ،سننایر علوم و
کاربردهایی در زندگی عملی آینده ی دانش آموز دارد .به این ترتیب دربرنامه درسی و آموزشی ،برقرار کردن
پیوند ریاضنننیات با کاربردهایش در زندگی و سنننایر علوم از قبیل :هنر ،علوم طبیعی ،علوم مهندسنننی ،علوم
اجتماعی و . . .باید مدّ نظر قرار گیرد .با گنجاندن این اصنننل در روش تدریس ارتباط برقرار نمودن بچه ها با
ف ضای در سی و در نتیجه با معلم ب سیار بی شتر شد و آنها سعی می کردند خود نیز بتوانند کاربردی از درس را
معرفی کنند در نتیجه تعامالت خوبی بین محقق و بچه ها برقرار شنند و اثر مسننتقیم این روش را در بهبود روابط
کامال احساس می کردیم و به همین خاطر تصمیم گرفتیم در سال های آتی نیز این روش را به کار گیریم.
راهکار بعدی که مورد بررسننی قرار می دهیم به این صننورت اسننتن "هیچگاه در کالس تنها به یک نفر
توجه نکنیم ،از ح ضور تک تک دانش آموزان در کالس ا ستفاده کنیم و به نظریات و سخنان دانش آموزان در
هنگام تدریس گوش دهیم ".که سعی شد به کل بچه ها در کالس توجه دا شته با شیم و از آنها مطابق با سطح
علمی ،روحیات و ویژگی آن ها انتظار نتیجه موثر با شد .که با توجه به کتاب منیه المرید از شهید ثانی نیز داریم
که هنگام طرش پرس نش ،درنگ معلم و دادن فرصننت به بچهها بسننط و توضننیح مسننأله را در پی خواهد داشننت
(حجتی.)106 :1164 ،
راهبرد پنجم چنین انتخاب شنننده بود" ،اشنننتباه دانش آموزان خود را بزرگنمایی نکنیم ".در واقع تجربه
نشننان میدهد که عدم تاکید بر اشننتباه دانش آموزان و فرصننت دادن به آنها برای اصننالش اشننتباه ها در فرایند
آموزش منجر به توجه بیشتر آنها به محتوای درس می گردد.
راهبرد ششم چنین اتخاذ شد که "با همه ی دانش آموزان احوال پرسی کنیم و با مهربانی و دلسوزی سعی
در رفع مشکالت آنها داشته باشیم ".با اجرای این راهبرد عمال دریافتیم که در صورت وجود فضای صمیمانه در
کالس درس دانش آموز سواالت خود را راحت تر می پرسد .ل ا اگر در برخی از قسمت ها ،ابهام یا کج فهمی
رخ داده بود ،با توجیهات اولیه کامال برطرف میگرد ید .این راهبرد را در توان ممکن عملی شننند اما به دلیل

پویش در آموزش علوم پایه /دوره سوم ،شماره اول /بهار 9316

ارتباط مقطعی با دانش آموزان امکان برقراری پیوند قلبی محقق نبود .اما رابطه ی صنننمیمی معلم و شننناگردان
منجر شده بود که آن ها از ابتدای شروع کالس ،انگیزه ی الزم برای گوش دادن به درس را داشته باشند.
طبق راهبرد بعد سننعی شنند "فضننای کالس درس را ج اب کنیم" .تدریس ریاضننی به سننبکی که بین
زندگی روزمره و مفاد درسننی پیوند برقرار نماید ،بسننیار راحت تر اسننت و فعل آموزش نیز برای دانشآموزان
ج اب تر خواهد بود .ل ا برای ج اب تر شدن درس ،سعی نمودیم ریاضی را از حالت بنیادی به بستر کاربردی
منتقل کنیم .چنانکه در هر جلسنه با نشنان دادن چند تصنویر از صنحنه های طبیعی ،نمایش فیلم ،طراحی بازی و
سنرگرمی و  ...که مرتبط با موضنوع درس بودن مشناهده شند که ارتباط بچه ها با محتوای درس و کالس خیلی
بیشننتر می شننود .هم چنین انجام فعالیت با کا

پوسننتی و شننطرنجی درس را برای دانشآموزان ملموس تر و

ج اب تر می نمود و قدرت دری شنننهودی آن ها در هندسنننه را تقویت میکرد .بدین ترتیب نتیجه میشنننود
آموزش درس به طور کاربردگرا مفید تر خواهد بود .به دلیل ج ابیت های بصری موجود در پاورپوینت نمایش
داده شده به آنها و امکان متحری سازی اشکال و تصاویر توجه دانش آموز بیشتر به درس جلب می شد.
طبق ه شتمین و آخرین راهبرد سعی شد "اگر دانش آموزی کار ا شتباهی انجام داد او را م ستقیما مورد
موعظه قرار ندهیم" .این راهبرد بسنننیار جنبه ی عملی داشنننت چنان که مثال تعدادی از دانشآموزان که توجه
کافی به درس نداشتند پس از لحظاتی بدون ت کر شخصی و تنها با مشاهده تشویق شدن مشارکت دوستانشان،
سریع به شرکت در بحث ها عالقهمند شدند و به فضای درس وارد شدند .از دقت در روایات اهل بیت و قرآن
کریم نیز می یابیم که بار ها این نکته ذکر شننده و همگی اولیا خدا و پیامبران بر حفظ شننخصننیت دیگران دقت
نظر دا شتند و مردم را ار شاد می کردند (لیس منّا من لم یرحم صغیرنا و لم یوقر کبیرنا :ک سی که به کودکان ما
رحم نکند و بزرگساالن ما را احترام نگ ارد از ما نیست .رسول اکرم صلی ام علیه و آله) زیرا اسالم برای همه
اعم از کوچک و بزرگ شخصیت قائل است به ویژه برای این امانت هایی که زیر دست معلم هاست و یکی از
اصننول تربیتی اسننالم اسننت .بنابراین معلم باید بتواند رور و تکبر نوجوانی شنناگردش را به بهترین شننیوه تعدیل
نماید و مبادا در گفتار و کردارش چیزی شننخصننیت شننکن پیدا شننود ،که همگی این موارد در جهت مدیریت
برقراری ارتباط بهتر با دانش آموز است (مظاهری.)81 :1170 ،
نتیجهگیری
کنشپژوهی اخیر اثرات مثبتی در حرفه ی معلمی برای محقق به ارمغان آورد و فر صتهایی ایجاد کرد تا
بتواینم با ک سب دانش و مهارت به صورت آگاهانه به و ضعیت مطلوب نائل آییم و از گ سلهای ارتباطی خارج

مدیریت برقراری ارتباط با ...

شنننوی م .برقراری ارتباط موثر به عنوان محور کنش پژوهی حاضنننر انتخاب گردید ،با توجه به اینکه هر انتقال
مفهومی به وا سطه ارتباطات ان سانی رخ می دهد ،در امر آموزش که شالوده آن انتقال مفهوم از آموزشدهنده به
آموزشپ یر استن جایگاه ارتباط دو چندان می شود.
بر اساس انجام آزمایشهای تجربی در کالس درس و محک زدن  8فرضیه به پاسخ منلسبی در خصوص
عنوان کنش پژوهی رسنننیدیم .در واقع در ابتدا فرضنننیات با عنایت به مطالعه ،مشننناوره و تامل فراوان به عنوان
حدسهای عالمانه مطرش شده بودند و بعد از اجرا به صحت و سقم آنها پی بردیم که طبق آن راهبرد های ورود
با لبخند به کالس ،جایابی مناسب در کالس ،داشتن طرش درسی مناسب و پیوسته ،عدم بزرگنمایی اشتباه بچهها،
احوال پرسننی و برخوردهای صننمیمانه برای حل مشننکالت بچهها ،ج اب نمودن فضننای کالس و عدم موعظه
م ستقیم دانشآموز ،با ک سب آمادگی قبلی برای ح ضور در کالس به خوبی اجرا شدند و نتیجه بخش بودند .اما
راهبرد توجه به همگی بچهها چندان پیاده نگردید ،یکی از دالیل عدم موفقیت این بود که تعداد جلسات حضور
محقق در هر کالس اندی بود و امکان شناخت خوب بچهها نبودن دلیل دیگر این بود که چون در اکثر جلسات
تدریس مدیریت کامل کالس به عهده پژوهشننگر نبود و بیشننتر اوقات معلم راهنما بخشننی از زمان کالس را به
انجام فعالیت های خویش اخت صاص می داد ،فر صت زیادی برای پیاده کردن شش مرحله تدریس ندا شتیم .این
راهبرد با این اسنننتناد علمی تایید می گردد با توجه به نظر دکتر سنننیف معلم در برخورد با یادگیرندگان مختلف
باید بپ یرد که هر یک از آنان ممکن اسننت با سننبک خاصننی از یادگیری به انجام تکالیف درسننی و یادگیری
مو ضوع های مختلف بپردازند .بنابراین ،باید آماده با شد تا با هر یک از دانش آموزان خود برخوردی متنا سب با
سبک و شیوهی یادگیری او داشته باشد(سیف.)1132،
توسعه حرفهای به مفهوم حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب حرفه ای است ،در این پژوهش یکی از
ضنننعفهای مهم تدریس یعنی توانمندی برقراری ارتباط موثر در کالسهای ریاضنننی تا حدود زیادی برطرف
گردید و مهارت ارتباطگیری و انتقال مفاهیم تقویت شنند .اسننتراتژی کنشپژوهی برای سننیاسننتگ اری و تعیین
خط مشی جهت کسب تسلط بر کلیهی مهارتهای حرفهای حوزه آموزش مفید و کارا ارزیابی میگردد.
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