نقش مدرس در محیط های آموزشی پویا
بدون عالقه ،رشد فکری امکان نخواهد داشت .عالقه جزء الینفک توجه و درک کردن است .می توان از طریق
تنبیه یا فعالیت های لذت بخش ،در افراد ایجاد عالقه کرد ،اما بدون عالقه ،پیشرفتی وجود نخواهد داشت.
بسیاری از استادان دانشگاهها ،عالقهمند به ایجاد محیطهای آموزشی اثر بخشی هستند که باعث افزایش عالقهی
فراگیران به یادگیری و فرآیندهای فکری میشود .کالسهایی که در آنها ،احتیاط و انفعالی بودن جای خود را
به تفکر فعال و تبادل نظر میدهد .اما مواردی مانند برنامههای آموزش فشرده ،کالسهای بزرگ ،زمان محدود
کالس و محتویات متراکم و پیچیده موضوع درسی ،مانع تالش بیشتر برای ایجاد چنین محیط های یادگیری
مثبتی است " [1].کالسهایی که به خوبی اداره میشوند بهترین فرصتهای یادگیری را برای دانش آموزان،
فراهم میآورند .از این رو ،همه ی صاحب نظران در تعریف خود ،از اداره کالس درس 1بر ایجاد محیطهای سالم
و فرصت های مناسب یادگیری ،تاکید کرده اند .از جمله وولفلک ( )7002ادارهی کالس را به گونهی زیر تعریف
کرده است" :مورد استفاده قرار دادن فنون ایجاد و حفظ یک محیط سالم و خالی از مشکالت رفتاری" ....ادارهی
کالس درس از مسائل مهم آموزشی است ،زیرا معلم از این طریق میتواند رفتار های مخرب و مزاحم را اصالح
نماید و با ایجاد محیطی آرام و بدون تنش و درگیری  ،شرکت دانش آموزان را در فعالیت های یادگیری افزایش
میدهد .همچنین اداره صحیح کالس و فراهم آمدن جو مشارکت و صمیمیت در محیط آموزشی بر سطح
انگیزش یادگیری دانش آموزان میافزاید"[7].
مدرس باید از نگرشها و عالیق فراگیران ،نسبت به درس ،روش تدریس و محیط حاکم بر کالس ،آگاهی داشته
باشد .آگاهی از نظرات و عقاید فراگیران ،در رابطه با روش آموزش و یادگیری ،بسیار مفید است .این موضوع،
کمک میکند تا بین فراگیران و مدرس ،تعامل بوجود آید .محیط آرام و صمیمانه در کالس ،باعث ایجاد انگیزهی
بیشتر در تدریس و یادگیری میشود .بنابراین بررسی حوزههای عاطفی ،از اهمیت زیادی برخوردار است.
مدیران آموزشی با ارائه مطالب نوین و کارآمد در امر مدیریت کالس درس ،فنون تدریس و  ....برای دبیران ،نقش
مهمی در ارتقاء سطوح آموزشی می توانند ایفا نمایند.
] [1مایرز ،چت ، )1891( .آموزش تفکر انتقادی ،ترجمهی دکتر خدایار ابیلی ( ،)1890چاپ هفتم  ،1891تهران ،سازمان مطالعه و
تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
] [ 7سیف ،علی اکبر  : )1899( .روان شناسی پرورشی نوین ،روان شناسی یادگیری و آموزش ،چاپ ششم ،تهران ،انتشارات دوران
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