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اهمیت فن بیان درتدریس ریاضی
نيلوفر کشاورز ، 1ساره حق خواه2

چکیده
مقاله حاضر  ،شامل بيان اقداماتی است که در درس کارورزی 3برای بهبود « فن بيان» تحت یک تحقيق کنش
پژوهی در کالس درس ریاضی صورت گرفت .مطالعه منابع مختلف در زمينه فن بيان و رعایت برخی از اصول
هنگام تدریس سبب شد تا مهارتهایی چون برقراری ارتباط چشمی ،رسا بودن صدا ،خارج نشدن از چارچوب
اصلی ،شيوهی طرح یک سؤال برای آغاز ،شيوهی طرح پرسش برای درگير کردن ذهن دانشآموزان به موضوع
مورد نظر ،استفاده از زبان بدن و چهره ،داشتن چهرهای گشاده ،و حالت چهره در هنگام تدریس به منظور جلب
اعتماد دانشآموزان ،تغيير آهنگ صدا یا  ،vocal varietyبهکار بردن مثالهایی همراه با حکایت و داستان به
منظور ماندگار شدن مطالب در ذهن دانشآموزان ،رعایت اصل حضور با ظاهری آراسته ،شيوه به حافظه سپردن
مطالب ،رعایت تنفس در بين صحبتها ،صحبت کردن واضح و شيوا حاصل گردد و نيز تمرکز بر این مهارتها
سبب شود تا «فن بيان» به عنوان موضوع مد نظر بهبود یابد به طوری که در پایان جلسات تدریس حتی در صحبت-
های روزمره نيز تغييراتی ایجاد شد.
واژگان کلیدی :فن بيان ،تدریس ریاضی ،معلم ،دانش آموز.
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مقدمه
نگاهی به نظام آموزشی کشور ما نشان می دهد که روش تدریس غالب ،روش سخنرانی است .هيچ یک
از روش های تدریس فی نفسه خوب یا بد نيستند .بلکه نحوه و شرایط استفاده از آنهاست که باعث تقویت و
ضعفشان میشود .یکی از مسائل مهم در استفاده از روش تدریس سخنرانی ،توجه به «کيفيت بيان» است .این،
نکته ای پذیرفته شده است که اگر مدرس با معلومات بسيار باال در زمينه تحصيلی خود ،قادر به انتقال مناسب مطالب
نباشد؛ به عنوان یک مدرس اثربخش در نظر گرفته نخواهد شد .البته این موضوع هم صادق است که با گذشت
زمان و افزایش سابقه تدریس و البته تکرار مطالب و در نتيجه «تسلط ناخودآگاه» ،کيفيت ارائه مطالب و «بيان»
بهبود مییابد .اما باید به یاد داشت امروزه فن بيان را یک علم قلمداد می کنند .پس با توجه به اینکه مدرس وظيفه
انتقال مهمترین مفاهيم را به مهمترین شنوندگان جامعه بر عهده دارد ،آگاهی از مباحثی چون تُن ،ارتفاع ،حجم
صدا و شناخت هجاها و آواها و نيز کاربرد و توجه به آنها در عرصه تدریس سبب خواهد شد تا مدرس همچون
بازیگری که در صحنه تئاتر با رعایت تکنيکهای بيان ،بيننده را مسحور خود مینماید ،سبب به وجود آمدن عالقه
ی به درس در دانشآموز و دریافت بهتر مطالب توسط او گردد .در این صحنه معلمی موفقتر است که آگاهی و
دانش بيشتری داشته باشد و بتواند آنچه را که میداند با بيانی شيوا و اثرگذار به مخاطبين ارائه نماید.
وقتی حرف از فن بيان به ميان میآید بسياری از افراد تصور میکنند که منظور و مخاطب این حرفها
سخنرانها هستند و بس! اما حقيقت کامال متفاوت است و باید با این موضوع کنار آمد که« :اگر در اجتماع زندگی
میکنيم  ،قطعاً به فن بيان احتياج داریم»« .فن بيان» در حقيقت سخن گفتن (در هر شرایط و زمان) است .زمانی که
صحبت از فن بيان به ميان میآید ،جدا از این که شما چه کسی هستيد و چه کاری دارید و با چه کسی صحبت
میکنيد و  ...فقط کافيست از زبان خود استفاده کنيد ،شما نياز به فن بيان دارید (بهنام فر،1332 ،ص.)323
فن بيان ( )Speaking Skillدر حقيقت همان توان سخن گفتن (در هر شرایط و زمان) است .فن بيان
درست و استفاده مناسب از لحن سخنرانی در بسياری از مواقع میتواند شاگردان را جذب صحبتهای معلم کند
(بهرام پور. )1333 ،
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بیان مسأله :
با توجه به اینکه روش سخنرانی ،نقش اصلی را در نظام آموزشی ما بازی میکند؛ میبایست برای بهبود
وضعيت سخنرانی خود به دنبال افزایش کيفيت سخنرانی به منظور افزایش ميزان دریافت مطالب توسط
دانشآموزان باشيم که این خود اهميت «فن بيان» در سخنرانی را گوشزد میکند .زیرا همگان بر این نکته وقوف
دارند که اگر مدرسی با معلومات بسيار باال در زمينه تحصيلی خود ،قادر به انتقال مناسب مطالب نباشد؛ به عنوان
یک معلم اثربخش در نظر گرفته نخواهد شد.
از طرفی ،نگاهی به کتب روش تدریس که در دانشگاهها و مراکز تربيت معلم تدریس میکردند نشان
میدهد که در این کتب صرفاً به معرفی روشهای تدریس و بيان تئوریک نحوه اجرای آنها و مزایا و معایب
پرداخته میشود (بهنام فر. )1331 ،
اهميت این موضوع و نيز نکاتی که قبال برخی از دوستان و اساتيد در این زمينه به من تذکر داده بودند،
سبب شد تا موضوع کنش پژوهی «فن بيان» انتخاب شود.
 دبيرستان الزهرا (س)  ،مدرسهای است واقع در خيابان شهيد آقایی در منطقه پاسداران شهر شيراز متشکلاز  331دانشآموز و کادری مجرب با  4معاون آموزشی ،پرورشی ،اجرایی و فناوری .با توجه به حضور سر
کالسهای سوم تجربی و سوم انسانی ،نمونه در این کنشپژوهی همين دو کالس است که جمعيت هرکدام به
طور ميانگين  33نفر میباشد .از جمله نکات مورد توجه در این مدرسه ،حساسيت مدیر برای ارتقاء سطح یادگيری
دانشآموزان و جلسات مکرر با اوليای دانشآموزان ضعيف میباشد .روابط خوب ميان کارکنان به کالسها نيز
منعکس میشد که بخصوص میتوان به رابطهی خوب و صميمانه معلم ریاضی این مدرسه با دانشآموزان سوم
تجربی و سوم انسانی اشاره کرد .مدرسه مذکور از استاندارهای فيزیکی الزم برخواردار میباشد.
در برنامه کارورزی  ،3دانشجو معلم میبایست  3جلسه تدریس داشته باشد و پيش از هر تدریس طرحی
را برنامهریزی کند .هدف از  3جلسه تدریس این بود که دانشجو معلمان در طراحیهای خود بتوانند موضوع کنش
پژوهی خود را پياده کنند یا به عبارتی با راهحلهای علمی آن را بهبود ببخشند .اعمالی که در کارورزی  3صورت
گرفته در چارچوب کنش پژوهی مطرح شد که این کنش پژوهی چرخه رفت و برگشت طراحی ،عمل ،مشاهده
و تامل است و منظور از عمل در اینجا تحقيق در عملِ خود است ،عملی متعهدانه و پاسخگو در قبال مقاصد پيش
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بينی شده .هدف کنش پژوهی رد یا اثبات تئوری نيست ،بلکه کنش پژوهی به منظور بهبود و توسعه عمل صورت
میگيرد.
به عنوان یک دانشجو معلم که با توجه به انتقادهای وارد شده از سوی افراد مختلف و نيز بررسی سوابق
خود هنگام تدریس سخنرانی« ،فن بيان» مناسبی نداشتم ،با توجه به اهميت «فن بيان» به عنوان یک ویژگی معلم
ریاضی خوب ،میبایست این مهم را بهبود می بخشيدم تا بتوانم مطالب را بهخوبی به دانشآموزان منتقل کنم.
پس موارد فوق ،اهميت «فن بيان» و نيز مزایای آن در هر شرایط و مکانی مرا با این مسأله رو به رو کرد
که« :چه راهکارهایی برای بهبود «فن بيان» خود به کار گيرم تا این مشکل برطرف شود؟»
ابتدا پس از صحبت با یکی از دوستانی که موضوع کنش پژوهی وی نيز «فن بيان» بود این پيش بينی را
داشتم که راهکارهای الزم برای بهبود «فن بيان» تنها با تمرینات عملی قبل از حضور سرکالس محدود میشود به
طوری که با تمرینات آوایی و  ...می توان این امر را بهبود بخشيد .البته مطالعه دو کتاب فن بيان (تمرین های
عملی) از رضا شيرمرز و کتاب گویندگی و فن بيان از امير نوری نه تنها به فهم این پيش بينی رنگ حقيقت بخشيد،
بلکه مطالعه و جستجوی بيشتر راجع به موضوع «فن بيان» این نتيجه را داد که عالوه بر تمرینات عملی پيش از
حضور سرکالس ،راهکارهای دیگری وجود دارد که میتوان ،خواندن لغات و جمالتی که دیگران از آن استفاده
نمیکنند از طریق خواندن کتابهای مختلف ،صحبت کردن مداوم با دوستان و نزدیکان درباره یکی از موضوعات
روزمره ،تمرین بلندخوانی هر روز صبح به مدت  5دقيقه و تمرین خودکار بدین صورت که خودکار را بين دندان
ها قرار داده و جمالتی را تکرار کنيم (شيرمرز ،1332 ،ص 24و بهرام پور ،)1333 ،اشاره کرد.
اما با توجه به اهميت برقراری ارتباط با دانشآموزان تنها راهحلهای عملی پيش از حضور سر کالس
کافی نيست پس باید عالوه بر این راهکارها ،راهکارهای دیگری چون برقراری ارتباط چشمی ،رسا بودن صدا،
استفاده از مثال هایی همراه با داستان و حکایت ،رعایت تنفس در صحبت کردن و رعایت واضح بودن و شيوایی
کالم به کار گرفت که این راهکارها از طریق مطالعه کتابهایی چون :رازهای سخنرانی دو سخنران بزرگ از
محمد پيام بهرام پور ،شيوه و سخنرانی مؤثر و فن بيان از ایرج هاشمی ،تمرینهای کاربردی برای زیبا سخن گفتن
و فن بيان از جودت تلی اوغلو بدست آمد.
با مقایسه این دو راهکار (پيش از حضور سر کالس و سرکالس) این نتيجه بدست می آید که راهکارهای
عملی پيش از حضور سرکالس تنها با هدف بهبود صحبت کردن و سخنرانی صورت می گيرد اما راهکارهایی
که سرکالس به کار برده می شود عالوه بر بهبود بخشيدن « فن بيان » و سخنرانی ویژگی های دیگری را در فرد
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به وجود می آورد که در نگاه اول ممکن است مرتبط با موضوع فن بيان به نظر نرسد .اما بسيار اثربخش است .با
توجه به فرصت در اختيار گذاشته شده برای  3جلسه تدریس  ،تصميم بر این شد که در هر جلسه تعدادی از
راهکارها بکار گرفته شوند.
اجرای طرح:
پس از مشورت با استاد راهنما و بررسی مجدد راهحلهای کاربردی فوق الذکر ،طرحی را که برای فعاليت کنش
پژوهيم تدوین نموده بودم در  3جلسه تدریس به شرح زیر به مرحله اجرا در آوردم:
جلسه اول :پيش از حضور سر کالس روخوانی دو نمایشنامه و ادای برخی از کلمات مشخص شده با صدای
بلند( .شيرمرز ،1332 ،صفحات 73و  )22و برای حضور سر کالس سعی شد تا به طور منظم دو راهکار برقراری
ارتباط و رسا بودن صدا (بهرام پور ،1332 ،ص  )3رعایت شود.
جلسه دوم :برای حضور سر کالس ضمن رعایت موارد جلسه قبل سعی شد تا سه راهکار استفاده از زبان ،بدن و
چهره (بهرام پور ،133،ص  )12و نيز طرح یک پرسش برای آغاز (تلی اوغلو ،1331،ص )37رعایت شود.
جلسه سوم :پيش از حضور سر گرفتن تنفس در کلمات آخر بيتهای اشعار مشخص شده (شيرمرز،1332،
صفحات127تا )112و برای حضور سر کالس ضمن رعایت سایر موارد انجام شده در جلسات قبل ،عمل به شيوهی
استيون جابز و طرح یک پرسش هدفمند برای بيان مبحث درسی (تلی اوغلو ،1331،ص  )22و نيز خارج نشدن از
چهارچوب اصلی (تلی اوغلو ،1331 ،ص  )33رعایت شد.
جلسه چهارم :پيش از حضور سر کالس با توجه به اینکه هر سه جلسه تدریس پایانی در یک روز صورت گرفت
سعی شد تا به مدت  2ساعت اشعار کوتاه مشخص شده در کتاب ،طبق گفته نویسنده ،یک نفس و بلند خوانده
شود و با قرار دادن خودکار بين دندانها از روی متن آن کتاب خوانده شود (شيرمرز ،1331،صفحات  133تا
 132و  212تا  )221و برای حضور سر کالس دو راهکار چهره گشاده و حالت چهره (هاشمی ،1325 ،ص )14و
نيز تغيير آهنگ صدا هنگام صحبت کردن ( هاشمی ،1325،صفحه )12رعایت شود.
جلسه پنجم :برای حضور سر کالس ضمن رعایت موارد جلسات قبل سعی شد تا سه راهکار به کار بردن
مثالهایی همراه با حکایت و داستان (بهرام پور ،محمد پيام ،1332 ،ص ،)13حضور سرکالس با ظاهری آراسته
(بهرام پور ،1332،ص )5و شيوه به حافظه سپردن (تلی اوغلو،1331،ص )37رعایت شود.
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جلسه ششم :ضمن رعایت موارد و راهکارهای گذشته سعی شد تا دو راهکار رعایت تنفس هنگام صحبت
(هاشمی ،1325 ،ص 15و حسينی )1334 ،و صحبت کردن با بيان واضح و شيوا (هاشمی ،1325 ،ص )13مورد
استفاده قرار گيرد.

بازکاوی و ارزیابی طرح:
همانطور که قبالً بيان شد مالک رسيدن به بهبود «فن بيان» ،انتقال هر چه بهتر مطالب به دانشآموزان و
برقراری یک ارتباط خوب با آنها بود که رعایت موارد بيان شده برای بهبود «فن بيان» و تمرینات عملی در منزل
نه تنها سبب شد تا مانند تدریسهای گذشته تند صبحت نکنم و بتوانم کلمات را بهخوبی ادا کنم ،بلکه ویژگیهای
دیگری چون افزایش اعتماد به نفس ،طرز ایستادن مناسب ،برقراری ارتباط چشمی مداوم و منظم ،برقراری رابطه
صميمی با دانشآموزان (حتی در اولين جلسه و اولين دیدار) و  ...حاصل گردد و با توجه به اینکه طبق برنامهریزی
و بطور هدفمند به اجرای طرح خود پرداختم ،توانستم به  %32اهداف مطلوب دست یابم به طوری که میتوان به
صورت مختصر نتایج اجرای هر راهکار را به شرح زیر بيان کرد:
در جلسه اول :برقراری ارتباط چشمی با هر دانشآموز که در سالهای قبل برای تدریس کمتر مورد توجه
قرار میگرفت ،باعث شد تا از استرس هنگام تدریس من کاسته شود و رابطه صميمیتری با دانشآموزان کالس
برقرار کنم و پس از رعایت اصل رسا بودن صدا هنگام صحبت کردن ،دانشآموزان واکنش نشان داده و بيان
کردند :این نکته از نظر آنها بسيار مهم و قابل توجه بوده است که هنگام صحبت کردن به جای استفاده از کلمات
«اوم» « ،اَه» و «راستش» ،در بيشتر مواقع مکث و سکوت میکردم ،در حاليکه این نکته را در سالهای قبل هنگام
تدریس رعایت نمیکردم و از این بابت دارای اهميت بود که مورد تأیيد دانش آموزان قرار گرفت.
جلسه دوم :در این جلسه سعی بر این بود که عالوه بر موارد رعایت شده در جلسه قبل ،استفاده از زبان
بدن و چهره مورد توجه قرار گيرد که سبب شد دانش آموزان مطلب را سریعتر متوجه شوند و خود نيز احساس
آرامش بيشتری داشته باشم ،بتوانم راحتتر صحبت کنم و مفاهيم را انتقال دهم .اهميت رعایت این موضوع در
خود دانشآموزان نيز قابل مشاهده بود زیرا همگی لبخند به لب داشتند و مشتاقانه به توضيحات توجه می کردند.
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جلسه سوم :به کارگيری روش خارج نشدن از چارچوب اصلی ضمن برقراری ارتباط چشمی موجب شد تا
دانشآموزان موضوع خستگی خود هنگام تدریس را مرتباً گوشزد نکنند زیرا طبق مشاهدات صورت گرفته در
جلسات قبل ،در آخر ساعت کالس ،دانشآموزان تمایل کمتری برای یادگيری داشتند .در واقع با استفاده از این
شيوه که نوعی بيان درک و همدردی با دانشآموزان بود ،به گونهای رفتار کردم که من نيز مانند دانشآموزان
گاهی با کمبود انرژی مواجه میشوم اما با یک تغيير شرایط نشاطآور ،دوباره کالس به وضعيت عادی برمیگردد.
استفاده از شيوه طرح یک سؤال برای آغاز سبب شد تا توجه دانشآموزان به موضوع تدریس آن جلسه جلب شود
و خود را برای یادگيری مبحث درس با شيوههای جدید آماده کنند .همچنين طرح یک سؤال هدفمند در انتهای
درس و تأکيد بر مهم بودن پاسخ آن ،موجب شد تا تمامی دانشآموزان کالس ،درگير حل و رسيدن به جواب
آن سؤال باشند و دانشآموزی داوطلب حل این سؤال شود که از ابتدای ساعت کالس به درس توجهی نداشت
و حتی مطلبی را یادداشت نمی کرد.
جلسه چهارم :به کارگيری راهکار چهره گشاده و حالت چهره سبب شد تا هم من احساس راحتی بيشتری
داشته باشم و هم دانشآموزان به راحتی پرسشهای خود را مطرح کنند .همچنين رعایت تغيير آهنگ صدا هنگام
صحبت کردن باعث شد تا بتوانم نکات مهم را با تغيير آهنگ صدا ،گوشزد کرده و جزئيات را بيان نمایم.
جلسه پنجم :به کارگيری مثال همراه با حکایت و داستان ،گرچه خود به معنای برقراری ارتباط در این مرحله
بود اما با توجه به تاکيد بر این موضوع به عنوان یکی از موارد بهبود فن بيان ،با استقبال دانشآموزان روبهرو گردید
بطوریکه در سایر موارد که هدف ،به یاد آوردن این مطلب بود ،همگی این مطلب را به خاطر داشتند و در ذهنشان
حک شده بود .همچنين رعایت راهکار حضور سرکالس با ظاهری آراسته موجب شد که هنگامی که برای تدریس
پای تخته میرفتم یکی از دانشآموزان نظر خود را راجع به زیبا بودن کفش من بيان کند و به عبارتی استفاده از
لباس و پوشش آراسته ،توجه دانشآموزان را جلب کرده بود .همچنين رعایت تکنيک به حافظه سپردن مطالب
مورد تدریس و تسلط بر آنها سبب شد تا احساس راحتی و اعتماد به نفس داشته و دغدغه استفاده مکرر از طرح
درس آماده شده نداشته باشم زیرا استرس بيان تمامی مطالب ،مطابق با طرح درس تهيه شده کيفيت تدریس را
کاهش میدهد.
جلسه ششم :رعایت تمرین عملی تنفس هنگام صحبت کردن و نيز راهکارهای به کار برده برای کنترل تنفس سبب
شد تا احساس آرامش و اعتماد به نفس در من افزایش یابد زیرا با وجود اینکه اولين جلسهی حضورم سرکالس
سوم انسانی بود اما رعایت این مورد سبب شد در اولين دیدار با آرامش بيشتری با دانشآموزان صحبت کنم.
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رعایت تکنيک صحبت کردن با بيانی واضح و شيوا همراه با رعایت سایر راهکارها موجب شد دانشآموزان با
دقت بيشتری به صحبتهای من گوش فرا دهند .همچنين رعایت این امر باعث شد تا به کلماتی که ادا میکنم
توجه بيشتری داشته باشم زیرا بيشتر موارد به علت تند صحبت کردن کلمات را اشتباه ادا می کردم.

جمع بندی و نتیجه گیری :
برنامه کارورزی  3که دانشجو معلم مستقيماً مسئوليت تدریس و اداره کالس را در  3جلسه بر عهده داشت
با هدف رفع برخی از نواقص دانشجو معلم و تمرینی برای تدریسهای آینده صورت گرفته به طوری که درک
دانشجو را از واقعيتهای محيط آموزشی ،ویژگیها و توانمندیهای خود و نحوه سازگار نمودن توانایی خود با
موقعيتهای پيچيده و منحصر به فرد افزایش میداد .از طرفی کنش پژوهی با هدف عمل فکورانه دانشجو معلم،
بهسازی عمل ،بهسازی درک و فهم ،اصالح عملکرد حرفهای خود در موقعيتی که در آن دست به عمل زده
صورت گرفت.
از جمله تأثيرات کنش پژوهی بر توسعه حرفهای ،میتوان به ایجاد فرصتهایی برای یادگيری از طریق
تدریس ،به منظور کسب مهارت در سازماندهی ویژگیهای یک معلم خوب اشاره کرد که نه تنها نقش بسياری
در «خود کاری» و «خود کنترلی» دانشجو معلم داشته بلکه مسئوليت پذیری کارورز را افزایش میدهد تاحدیکه
میتوان بيان کرد که مهارتهای دانشجو معلم را تا مرزهای حرفهمندی پيش برد.
نتایج بدست آمده از این پژوهش بيانگر اثرگذاری راهکارهای به کار گرفته شده میباشد .با توجه به اینکه
انسانها از طریق زبان با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند و برقراری ارتباط یکی از موارد مهمی است که هر معلم
برای هرچه بهتر شدن عملکرد خود باید دارا باشد ،تالش شد تا فن بيان تقویت شود که بتوان با دانشآموزان
ارتباط بهتری برقرار کرد .پس از بهکارگيری هریک از راهکارهای گفته شده نه تنها توانستم با دانشآموزان
ارتباط بهتری برقرار کنم ،بلکه در ارتباطات روزانهام تغييرات زیادی ایجاد شد .در پایان جلسات تدریس ،هریک
از دانش آموزان ،نظرات خود را راجع به تدریس بيان کردند و همگی کامال از تغييرات ایجاد شده و فواید این
تغييرات آگاهی داشته و یادآور شدند .از طرفی با توجه به اینکه قبال در اکثر موارد به دليل تند صحبت کردن
نمیتوانستم منظور خود را منتقل سازم در پایان به کارگيری این راهکارها تغييرات چشمگيری در صحبت کردن
من حاصل شد که تمامی دوستان و آشنایان این موضوع را متذکر شدند.
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با توجه به اهميت فن بيان نه تنها برای تدریس بلکه برای زندگی در اجتماع ،عالوه بر راهکارهای ذکر شده به
معلمان گرامی و دانشجو معلمان پيشنهاد میگردد :
 -1به اهميت تمرینات عملی پيش از حضور سر کالس ،برای بهبود فن بيان توجه داشته باشند.
 -2عالوه بر تمرین خودکار ،سعی داشته باشند که مرتباً تمرینات تنفسی انجام دهند ،زیرا این مورد کمک میکند
که واضحتر و رساتر صحبت کنند.
 -3تمرین مربوط به تکرار حروف (صامت و مصوت) پشت سر هم ،با باز کردن کامل دهان انجام دهند.
 -4از تکنيک شوخ طبعی برای به وجود آوردن فضایی آرام استفاده کنند.
 -5توجه داشته باشند که فن بيان فقط به پرورش صدا و بيان و کار فنی و فيزیکی ختم نمیشود .بيان خوب ،با
دانش ما از زبان و نيز با آگاهی ما نسبت به آنچه که «بيانش میکنيم» ارتباطی تنگاتنگ دارد.
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