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ادراک معلمان از عوامل مؤثر 
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تحلیل پدیدارشناسی

بهرام جوکار**** جواد اژه ای***	 الهه حجازی**	 نرجس الری*	

ارتباط معلم-دانش آموز، صرفًا کنش و واکنش ساده ای از جانب دو سوی این رابطه نیست، بلکه 
تبادل کاملی اســت که در بستری از عوامل مؤثر بر آن شــکل می گیرد. این مطالعه با هدف درک 
عوامل مؤثر بر این رابطه از دیدگاه معلمان انجام شــده و در چارچوب روش تحقیق کیفی و طرح 
پدیدارشناسی به توصیف عمیق این عوامل پرداخته است. شرکت کنندگان در این پژوهش 19 معلم 
دورة ابتدایی )12 زن، 7 مرد( از دبستان های دولتی شهر شیراز بودند که به شیوة هدفمند انتخاب 
شــدند و در مصاحبه های نیمه ساختاریافته شرکت کردند. بر مبنای یافته های این مطالعه، دیدگاه 
معلم دربارة رفتارهای کالســی و خصوصیات دانش آموز، که در ارتباط با او مؤثر است، مسیرهای 
کالســی که برای ارتباط با دانش آموز قابل بهره برداری اند، عوامل بیــرون از دایرة رابطة معلم و 
دانش آموز، که بر ارتباط آن ها با یکدیگر اثر می گذارد، و ویژگی های خلقی، باورها و انگیزش معلم 
که در ارتباط او با دانش آموز مؤثرند، به دســت آمد. این مؤلفه ها، دریافت ابعاد جامعی از دیدگاه 
معلم را پیرامون دغدغة پژوهش ممکن ســاخت. نتایج این مطالعه، تبیین کنندة بسترهای ممکن 

برای مداخلة مثبت در رابطة معلم-دانش آموز است.
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 مقدمه
معلــم و دانش آموز، حداقل يک چهــارم از زمان روزانة خود را در مدرســه می گذرانند و برقراری 
ارتباط مؤثر بین آن ها باعث بهبود احساسشان نسبت به رويدادها و فرايندهای مرتبط با مدرسه و تحول 

کیفیت آموزش و يادگیری می شود.
نیاز به ارتباط که بر اساس نظرية »خودتعیین گری« يکی از نیازهای بنیادين روان شناختی است، به 
تمايل به قوی و پايدار بودن روابط بین فردی، اتصال با ديگران، پذيرفته شدن از سوی آنان و احساس 
تعلق به آن ها و به جامعه اشــاره دارد )ريان1، 1995(. معلم از مهم ترين ارکان جامعه و در واقع اولین 
بزرگ ســال غیر از پدر و مادر اســت که امکان اين ارتباط حمايت گرانه )رافلدر، بوکوســکی و مهر2، 
2013( را به کودک می دهد و از اين نظر، کیفیت ارتباط با او از اهمیت زيادی برخوردار است. ارتباط 
با معلم و کیفیت پذيرش از سوی او، انگیزة دانش آموز را در فعالیت های تحصیلی )اسپیلت، هیوز، وو 
و کواک3، 2012(، و عملکرد هیجانی و اجتماعی او را )کورنلیوس وايت4، 2007؛ ريلی5، 2009( بهبود 
می بخشد. وجود تعارض در اين رابطه، با ايجاد احساس ناامنی و فشار، مانعی برای رشدش به حساب 
می آيد )بیکر6، 2006؛ ون ايجیزندورن، ســاگی، المبرمون و پیانتا7، 1992(. از سوی ديگر، ارتباط مثبت 
معلم- دانش آموز، به معلم انگیزه می دهد که حتی با تخصیص زمانی بیشتر از حد وظیفة شغلی، پیشرفت 

دانش آموز را پیگیری کند )هامر8  و پیانتا، 2001(.
پیامدهــای مثبت ايــن تعامل در پژوهش های متعدد ديگــری نیز مورد تأيید قرار گرفته اســت. از 
جملة اين پیامدها می توان به »پیشرفت تحصیلی« )ديويس9، 2003؛ هیوز، لو، کواک و لويد10، 2008(، 
»خالقیت« )رحمانی زاهد، هاشــمی و نقش، 1397(، »احساس رضايت« )وابلز، دن بروک، ولدمن و 
ون تارتويجک11، 2006(، »کاهش قلدری« )بیرامی، هاشــمی، فتحی آذر و عاليی، 1392(، »مشــارکت 
کالســی و درگیری در يادگیری« )هیوز و همکاران، 2008؛ پیانتا، هامر و اســتولمن12، 2003(، و »رفتار 
بهتر درون مدرسه« و »حضور بیشتر در کالس درس« )روزنفلد، ريچمن و بوون13، 2000( اشاره کرد. 
به طورکلی، شواهد متعدد بیانگر آن است که رابطة مثبت معلم-دانش آموز باعث تحول بهزيستی معلم و 
دانش آموز می شــود )اسپیلت و کومن14، 2009( و پايه ای برای روابط اجتماعی بعدی دانش آموز است 

)ريلی، 2009(.
تبیین اين پیامدهای مثبت با تکیه بر نظريه های تبادلی )ســامروف15، 2010( و سیســتم های تحولی 
)لرنر16، 1998( که معتقدند، منشــأ تغییرات تحولی تعامل فرد و بافت است و تحلیِل تحول دانش آموز 
در بســتر روابط مختلف ـ که در ابعاد و اندازه های متفاوتی از نزديک17 و يا با فاصله18 با کودک تبادل 
می کننــدـ صورت می گیرد. چنان که برونفن برنر و موريس19، )1998( فرايندهای نزديک )پراکســیمال( 
را عامــل اولیــه مؤثر بر تحول فرد می دانند )برونفن برنر و موريس 1998(؛ همانند برهم کنشــی که بین 

دانش آموز و معلم در گستره ای از زمان اتفاق می افتد.
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ازين رو رابطة معلم با دانش آموز فرايندی با ســازوکار غیرايســتا و پیش رونــده در کارکرد تربیتی 
خود است که ديدگاه و ادراک معلم- به عنوان بازيگر و عامل اصلی و مسئول –در آن نقش اساسی ايفا 
می کند. شــخصیت، باورها و همة ويژگی های معلم، و حتی تصوری کــه از دانش آموزان دارد، بر آنچه 
در کالس درس او و در تعاملش با دانش آموز اتفاق می افتد، مؤثر است. گرچه با وجود اهمیت ديدگاه 
معلم، در پژوهش های اين حوزه کمتر به آن پرداخته شده است )لئو20، 2013(. اين مشارکت برای بهبود 
و محافظت از ارتباط مثبت معلم-دانش آموز ضروری است تا معلمان قادر باشند خودشان را از دريچة 

ديد دانش آموزان و اين رابطة دوجانبه، و از طريق بازنگری تأملی بنگرند )بروکفیلد21، 1995(.
به عالوه، تعامل و ارتباط در کالس و مدرســه، غالبًا بازتابی از زمینة فرهنگی، تاريخی و اجتماعی 
است )لئو، 2013(. به همین لحاظ، در مطالعة تعامل معلم-دانش آموز رويکردهای مختلفی وجود دارند 
که با بافتی که تدريس در آن رخ می دهد، مرتبط هســتند )اســتروئت، اپدناکار و مینآرت22، 2015(. در 
ســال های اخیر برخی پژوهش ها بر شــناخت رابطه معلم-دانش آموز به عنوان موضوعی بافتی متمرکز 

شده اند.
رافلدر و همکارانش )2013( با بررســی روابط معلم-دانش آموز در مدرســه ای در بافت فرهنگی 
کشور آلمان، وجود شش جزء اساسی را در اين رابطه تأيید کردند که شامل قدرت، ثنويت23، زايش24، 
دلسوزی، هويت و اتحاد می شود. اين تبیین اختصاصًا در بافتی حاصل می شود که هويت ارتباط ها متأثر 
از شــاکلة تربیتی پیش از آن اســت. مک هاف، هورنر، کلديتز و واالس25 )2013( در پژوهشی در کشور 
آمريکا، به بررســی ادراک دانش آموزان از موانع و فرصت های موجود در رابطة خود با معلم پرداختند. 
آن ها مشارکت فعال معلم را مهم ترين فرصت و بی توجهی وی را مهم ترين مانع برشمردند. لئو )2013( 
نیز در بررســی ادراک گروهی از معلمان ابتدايــی و دانش آموزان آن ها در چین دريافت که هر دو گروه 
معتقدند ضروری اســت که برای ارتباط مثبت، معلم بتواند رفتارش را با شــرايط تغییر دهد و حمايت 

بیشتری را در موقعیت های مقتضی از يادگیرندگان داشته باشد.
در پژوهش های ايرانی نیز، اگرچه روابط معلم-دانش آموز به طور خاص و بافتی موردبررســی قرار 
نگرفته اســت، پژوهش های متعددی اهمیت بررســی متغیر تعامل معلم دانش آموز را نشــان می دهد. 
قلی زاده و ياراحمدی )1380( در پژوهشــی پیمايشــی دريافتند که میزان مشــکالت ارتباطی-عاطفی 
دانش آموزان با معلمان بیش از سطح متوسط است و عوامل بیرونی متعددی مانند سطح اشتغال پدران 
و رتبة تولد بر آن مؤثرند. متقی، يزدی و بنی جمالی )1393( در پژوهشــی نشــان دادند که بین ارتباط 
معلم–دانش آموز، و تصمیم به ادامه و ترک تحصیل هم بستگی وجود دارد و انگیزش خودتعیین گری و 
عملکرد تحصیلی می تواند در اين رابطه نقش واسطه ای ايفا کند. باغماليی و يوسفی )1397( نیز نشان 
دادند که میان تعامل معلم-دانش آموز و سازگاری دانش آموزان با مدرسه رابطه ساختاری وجود دارد و 

درگیری تحصیلی در اين رابطه میانجی است.
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با توجه به نقش بافت و مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی، برای تحلیل و فهم رابطة معلم و دانش آموز، 
طراحی پژوهش های درون فرهنگی ضروری است. رويارويی ايده های سنتی در جامعه ايران با تغییرات 
جديد، به تحوالتی در شــرايط شکل گیری ارتباط معلم-دانش آموز منجر شده است که می بايد به آن ها 
توجه داشــت. بر اين اســاس در پژوهش حاضر نظام تعلیم و تربیت جمهوری اســالمی به عنوان بستر 

پژوهش مدنظر قرار گرفت.
بهره گیــری از زاويــة ديد معلمان در بافت جامعة ايرانی، مــا را از جزئیات عمیقی در رابطة معلم-
دانش آمــوز باخبر می ســازد که به شــیوة نظری نمی توان به آنها دســت يافت. همچنیــن، به دلیل تک 
معلمی بــودن کالس هــا در دورة ابتدايی و تجربه های اثرگذار مواجهة آغازيــن اجتماعی در اين دوره، 
بررســی ارتباط معلم-دانش آموز در اين دورة تحصیلی دارای ضرورت بیشتری به نظر می رسد. به ويژه 

آنکه در ساير کشورها نیز دربارة معلمان دورة ابتدايی کمتر بررسی انجام شده است )لئو، 2013(.
بررسی عوامل مختلف اثرگذار بر رابطة معلم-دانش آموز از طريق کنکاش در باورهای ذهنی معلم، 
هدف مطالعة حاضر اســت. بر اســاس آنچه گفته شــد، جنبه های نوآورانه در اين کار عبارت اند از: 1. 
مشــارکت دادن معلم و بررسی ديدگاه و ادراک او از متغیر تعامل معلم-دانش آموز؛ 2. استفاده از روش 
کیفی برای ادراک جزئیات و توصیف عمیق اين موضوع بافتی؛ 3. تفکیک بســتر رخداد تعامل معلم-

دانش آموز در اليه های متعددی که در مصاحبه ها پیگیری شده و در يافته ها خود را نشان داده است.

 روششناسیتحقيق
در پژوهش حاضر از روش کیفی و طرح پديدارشناسی برای بررسی ادراک معلمان از عوامل مؤثر 
بر رابطة معلم-دانش آموز استفاده شد. هدف پديدارشناسی اين است که تجربة زيستة گروه خاصی از 
مردم را به تصوير بکشــد و واقعیت های درک شــده در آن بافت معین را توصیف کند )موســتاکاس26، 
1994(. پديدارشناسی يک فلسفة پیچیده و جامع است که آگاهی و کارکردش را مضمون بندی می کند. 
ازآنجاکه آگاهی خود را متفاوت از پديدة فیزيکی نشــان می دهد، يک روش اختصاصی توصیفی برای 
تجزيه وتحلیل آگاهی به وجود آمده اســت )گئورگی، گئورگی و مورلی27، 2017(. با توجه به هدف اين 
مطالعه، برای کشــف تجربة زيســتة معلمان، پژوهشــگر به حیطة آگاهی آن ها از موضوع و کارکردهای 

ادراک شدة آن رجوع کرده و در يک روش علمی مسیری را برای توصیف آن يافته است.

 مشاركتكنندگان
جامعة آماری اين پژوهش همة معلمان دورة ابتدايی شهر شیراز بوده اند. نمونه گیری در اين پژوهش 
تا رسیدن به اشباع داده ها ادامه يافته است و درنهايت، نمونة پژوهش، شامل 19 معلم دورة ابتدايی بود 
که 12 نفر از آن ها زن و بقیه را مرد بودند. اعضای نمونه در سال تحصیلی 97-1396 به شیوة هدفمند 
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انتخاب شــدند و در انتخاب آن ها چند مالک مدنظر قرار داشــت. از جمله چون جو مدرسه بر ديدگاه 
معلمان مؤثر است، برای اطمینان از تنوع زمینة نگاه معلمان، آن ها از پنج مدرسة مختلف انتخاب شدند. 
مدرسه های دولتی که از هنجار متوسط پايگاه اجتماعی- اقتصادی برخوردار هستند، برای قرارگیری در 
نمونه اولويت داشتند. همچنین برای اطمینان از تجارب زياد ارتباطی، معلمان با سابقة کار زياد )میانگین 

23/3 سال( انتخاب شدند.

 جدول 1.   ویژگی های جمعیتی شرکت کنندگان در پژوهش                                                                                              

سابقة جنسیتکد معلم
تدریس

پایة
سابقةجنسیتکد معلمتدریس

تدریس
پایة

تدریس

ششم23زن11چهارم23زن1

چهارم27زن12چهارم20زن2

ششم28مرد13چهارم13زن3

پنجم24مرد14پنجم18زن4

ششم27مرد15پنجم22زن5

سوم27مرد16ششم25زن6

دوم25مرد17چهارم25زن7

ششم19مرد18چهارم20زن8

ششم27مرد19ششم20زن9

چهارم27زن10

 جمعآوریداده
داده هــای مطالعــة حاضــر، از طريق »مصاحبــة عمیق28« چهره بــه چهرة فردی و به شــکل نیمه 
ســاختاريافته جمع آوری شدند. فرم مصاحبه پس از ساخت اولیه و دو اجرای اول، بازنگری، و توسط 
کارشناسان مورد مداّقه قرار گرفت. در حین مصاحبه، برای شرح هرچه بیشتر زاوية ديد معلم، پرسش ها 
بســط داده شدند. پس از اطمینان بخشی به مشارکت کننده دربارة امانت داری پژوهشگر، مصاحبه اجرا 
شد. ســؤال های مصاحبه، باز و پیرامون احساس معلم دربارة دانش آموزان، چگونگی واکنش ارتباطی 
با تیپ های رفتاری متفاوت دانش آموزان، و امکان های کالســی در برقراری ارتباط بودند. مدت زمان 
هر مصاحبه به صورت تقريبی بین 20 تا 45 دقیقه بوده اســت. پس از مصاحبه و پیاده ســازی فايل های 

ضبط شدة مصاحبه، فرايند تحلیل آغاز شد.
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 روشتحليل
گئورگــی و همکارانــش )2017(، در کاربســت روش فلســفی پديدارشناســی در پژوهش های 
روان شــناختی، مســیری پنج مرحله ای را پیشــنهاد می دهند. مرحله های مزبور، پس از پیاده سازی و 

تبديل مصاحبه به متن عبارت اند از:

1. خوانش متن برای دريافت حس کلی غالب بر آن؛

2. در نظر گرفتن روش تقلیلی پديدارشناسی علمی؛

3. کشف و پرانتزگذاری واحدهای معنايی بدون سوگیری محقق؛

4. تبديل واحدهای معنايی به اصطالحات روان شناسی و تغییر ضماير به سوم شخص با استفاده 
از »تخیل آزاد29« و تفسیر آشکار »عوامل ضمنی30«؛

5. ترکیب و سنتز واحدهای معنايی استخراج شده در قالب ساختار روان شناختی تجربه31.

در ايــن پژوهــش، مبتنی بر اين مرحله هــا در تحلیل داده هــای کیفی، پس از پیاده ســازی کامل 
مصاحبه های شــنیداری، تجمیع داده های کتبی، و بازخوانی مکرر محتوای هر فايل )منتســب به هر 
شــرکت کننده( انجام شــد و مفاهیم اولیه استخراج و کدهای خام و بالقوة هر مفهوم کنار آن ها نوشته 
شدند. با ورود به فايل های ديگر، پديد آمدن کدهای جديد، و بازبینی ها در کدهای قبل، نقطة اتصال 
بین فايل های داده شــکل گرفت. پس از آن، طبقه ها و يا مقوله های32 انتزاعی تر بر اســاس الگوهای 
معنايی در کلمات، عبارات و مضامینی33  که اين مقوله ها را در برمی گرفتند، تشــخیص داده شــدند. 
تمام اين مرحله ها در جدول هايی که به مرور تکمیل می شدند و امکان مقايسة مداوم داده ها را فراهم 
می آورند، سازمان يافته بودند. »ممیزی بیرونی34« )الوانی، خانباشی و بوداليی، 1393( توسط همکار 
متخصص در اين پژوهش برای بررســی مجدد روال های رســیدن به يافته ها انجام شد. توافق روايی 

کدگذار حدود 90 درصد به دست آمده است.

 یافتههایپژوهش
پـس از تحلیـل اولیـه داده هـا، متأثـر از چهـار کانـون پرسـش در مصاحبـه بـرای دريافـت دقیق تر 
ذهنیـت معلـم، عوامـل مؤثـر بـر ارتبـاط معلم-دانش آموز بـه چهار بخش کلـی در تصوير يک تقسـیم 
شـد. کنـار هـم گذاشـتن اين مؤلفه ها، دريافـت ابعاد جامعـی از ديدگاه معلم پیرامـون دغدغة پژوهش 
را ممکـن می سـازد. الزم بـه ذکر اسـت که گـزارش يافته های ايـن پژوهش بـدون درنظرگرفتن ارزش 
 مثبـت ديـدگاه معلـم، صرفـًا بـه توصیـف نتايـج بـرای درک هرچـه بهتـر وضعیـت موجـود پرداختـه 

است.
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دیدگاه	معلم
	نسبت	به	

مسیرهای	مؤثر	کالسی	
برای	ارتباط	با	دانش	آموز

ُخلق	مؤثر،	
نگرش	و
	انگیزش	

معلم

رفتارهای	کالسی
	و	خصوصیات	دانش	آموز	

مؤثر	در	ارتباط
از	دیدگاه	معلم

دیدگاه	معلم
	نسبت	به	

عوامل	بیرونی	مؤثر	بر	
ارتباط	معلم	و	دانش	آموز

عوامل مؤثر
 بر رابطة

معلمـ  دانش آموز

جالف دب

 نمودار 1.   عوامل مؤثر بر رابطة معلم-دانش آموز از دیدگاه معلم                                                                                              

ë الف( رفتارهای کالسی و خصوصیات مؤثر بر ارتباط دانش آموز 
در نمــودار 2، رفتار کالســی و خصوصیات دانش آموز که از ديدگاه معلم باعث تســهیل و ارتقای 
کیفیت ارتباط معلم  ـ دانش آموز مشاهده می شود، به ترتیب نزولی اهمیت و پرتکراری آورده شده است.

رفتار کالسی 
و خصوصیات 

دانش آموز

	نشانگرهای	پیوند	جویی	دانش	آموز	برای	ارتباط	با	معلم	

	ویژگی	های	اجتماعی	

	پیروی	از	قوانین	کالسی	

	ویژگی	های	فردی	

	وضعیت	تحصیلی	

	عالقه	و	مشارکت	در	کالس	

	ویژگی	های	علمی	

	نیاز	ویژه	

 نمودار 2.   رفتارهای کالسی و خصوصیات مؤثر بر ارتباط دانش آموز از دیدگاه معلم                                                                                              

 1.   نشانگرهای پیوند جویی دانش آموز برای ارتباط با معلم............................................
è راهبردهای تحصیلی: تالش هايی که دانش آموز در محدودة کارهای کالسی انجام می دهد و 
معلم آن ها را به عنوان نشانه ای برای تمايل به برقراری ارتباط تلقی می کند، مفهوم اين طبقه 
را شــکل می دهند. در اين پژوهش، معلمان انجام تکلیف برای برقراری ارتباط و زيباسازی 
آن، درس خواندن برای راضی نگه داشــتن والدين به عنوان وسیله ای برای صمیمت با معلم، 
اظهار اطالعات درسی و يا نقد نظر ديگران در پاسخ به پرسش ها را نشانه هايی دال بر پیوند 

جويی دانش آموز با خودشان درک کرده اند.
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è راهبردهای رفتاری وســیله ای: استفاده از راهبردهايی غیر از وظايف تحصیلی برای نشان  
دادن تمايل به برقراری ارتباط با معلم، مفهوم اين طبقه است. هديه دادن، جشن گرفتن برای 
معلم، تقلید از او در نوع پوشــش، استفاده از تکیه کالم مشــترک، انجام کارهای مورد عالقة 
معلم، ارتباط چشمی مداوم، تمايل به نشستن نزديک معلم، انجام مشتاقانة درخواست معلم، 
امتداد ارتباط و در شکل منفی آن از طريق اذيت کردن هم کالسی ها برای جلب ارتباط معلم 

را نشانه های نزديکی جويی دانش آموز دانسته اند.

 معلم کد 14: بچه هايی که سعی می کنند، چیزهايی رو که من دوست دارم، پیدا کنند و برام 
بیارند، يا مثاًل ارتباط چشمی شــون رو با من وقتی دارم درس می دم، حفظ می کنن، نشون 

می دن که براشون مهمه چیزی که من می گم.

è راهبردهای کالمی: تمايل به حرف زدن بیشتر با معلم دربارة درس يا مسائل شخصی يا برای 
دريافت بازخورد رفتاری، تعداد رجوع بیشتر به معلم برای ارتباط گیری و صحبت، تعريف و 
تمجید از معلم، ابراز احساســات، واکنش احساسی و عملی دادن به ناراحتی و خوش حالی 
معلم، نامه نوشتن، اظهار دلتنگی، راهنمايی خواستن، و رازگويی از جمله راهبردهای کالمی 

دانش آموز برای برقراری ارتباط با معلم دانسته شده اند.

 2.   ویژگی های اجتماعی ..............................................................................................
مهارت هــای کالمــی دانش آموز در ارتباط )مثل قــدرت بیان، مذاکره، شــیرين زبانی و آداب 
معاشــرت(، ادب و احترام، ازخودگذشــتگی، گشودگی برای اشــتراک و برقراری رابطة اجتماعی، 
و درک متقابــل دانش آموز از نکات مثبت اجتماعی قابل توجه برای معلم اســت. حســادت ورزی 
دانش آموز به ديگران و گزارش منفی از دانش آموزان ديگر به معلم از نکاتی است که احتمال ارتباط 

با او را در نظر معلم ضعیف می سازد.

 3.   پیروی از قوانین کالسی ..........................................................................................
اينکه دانش آموز با چه شکل و کیفیتی با نظم و ديسیپلینی که معلم در کالس حاکم ساخته است، 
مواجه شود، روی نظر معلم برای ارتباط با دانش آموز اثر می گذارد. نظم دانش آموز، وقت شناسی در 
حرف زدن و عملکرد، وظیفه شناسی، مطیع بودن، دردسرساز نبودن، تمیز قواعد از هم )درک توأمان 

محبت و قانون( مفاهیم اين طبقه هستند.

 معلم کد 6: چند روز پیش هفت هشت نفر از بچه ها داشتن سر کالس حرف می زدن. به 
خاطر همین من از نظر ارتباطی بايکوت کردم کل کالس رو. حتی نگذاشــتم جشــن روز 

معلم برام بگیرن.
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 4.   ویژگی های فردی ..................................................................................................
è خلقی و روانی: ويژگی هايی مثل اخالق خوب، راست گويی، خوش رويی و آرامش بخشی، 
پر جنب وجوش و فعال بودن، اعتمادبه نفس باال، باعرضه بودن و از پس کار و شرايط سخت 
برآمدن، گم نکردن وســايل، و در حالت منفی آن بی خیالی، پرخاشــگری، شکايت مداوم، و 
عصبی بودن از جمله ويژگی های فردی هستند که می تواند به تمايل معلم به برقراری ارتباط 

با دانش آموز کمک کند و يا او را دور سازند.
è فیزیکی: توانمندی جسمی، نظافت شخصی و مرتب بودن، دست خط، و استیل بدنی خوب از 
ويژگی های فردی فیزيکی دانش آموز است که به عقیدة معلم به شکل گیری ارتباط کمک می کند.

 5.  وضعیت تحصیلی ...................................................................................................

سطح درسی باال و نشانه های آن، توجه معلم را برای برقراری ارتباط با دانش آموز جلب می کند.

 6.  عالقه و مشارکت در کالس ....................................................................................
مشــارکت پرتالش دانش آمــور در فرايندهای جاری در کالس، مثل توجه بیشــتر به کالس، 
واکنش نشان دادن به درس و درگیر کالس بودن )مشارکت، و داوطلب بودن برای کارها(، و تمايل 

به پذيرش مسئولیت کالسی مفاهیم اين طبقه هستند.

 7.  ویژگی های علمی ....................................................................................................
اينکه دانش آموز در علم آموزی چه ويژگی ها يا برتری هايی دارد نیز از نکاتی اســت که توجه 
معلم را برای برقراری ارتباط جلب می کند. کنجکاوی و پرسشگری، محقق بودن، اطالعات عمومی 

باال و تالشگری علمی دانش آموز از مفاهیم اين دسته اند.

 8.  نیاز ویژه ................................................................................................................
درک معلم از نیاز اختصاصی دانش آموز، با توجه به شــرايط خاصی که دارد، باعث می شــود 
ارتبــاط نزديک تــری را با او برقرار کند. نیاز به کمک در کودکان آســیب ديده، برای مثال کودکان با 
تجربة شکنجة مادر، تجربة آزار جنسی از معلمان قبل، و يا نیاز عاطفی بیشتر دانش آموزان با ساختار 

خانوادگی معیوب مفاهیم اين طبقه را تشکیل داده اند.

 معلم کد 5: بعضی از بچه ها، نیاز به کمکی که دارند جذبت می کنه. دانش آموزی داشــتم 
که مادرش شکنجه اش می کرد يا دانش آموزی که معلم مرد قبلیش بهش تجاوز کرده بود. با 

اين بچه ها ارتباط صمیمی برقرار می کنم و تا آخر ازشون حمايت می کنم.
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ë ب( مسیرهای مؤثر کالسی برای ارتباط با دانش آموز 
در نمودار شماره 3، مسیرهای مؤثر کالسی که از ديدگاه معلم امکان برقراری ارتباط با دانش آموز و 

ارتقای کیفیت آن را آسان می کنند، به ترتیب اهمیت و پرتکراری آورده شده اند.

مسیرهای مؤثر کالسی 
برای ارتباط 
با دانش آموز 

		جو	روانی	اجتماعی	کالس	

		توجه	به	خود	دانش	آموز	

		بی	واسطگی	کالمی	و	غیرکالمی	

		آغازگری	معلم	در	ارتباط	

		حمایت	از	خودمختاری	

		ارزشمندی	و	جذابیت	محتوا	

		اقتدار	کالسی	مرجع	معلم	

		خودافشایی	معلم	

 نمودار 3.   مسیرهای مؤثر کالسی برای ارتباط با دانش آموز از دیدگاه معلم                                                                                              

 1.   جو روانی اجتماعی کالس ....................................................................................
è حذف اضطراب در تدریس: صدای آهسته و آرامش بخش در تدريس، در نظر گرفتن خستگی 

بچه ها برای درس، و درک آمادگی دانش آموز برای يادگیری، مفاهیم اين مقوله هستند.
è حذف اضطراب در ارزیابی: به معنی پرهیز از ايجـــاد فشــار روانی و مــدارا در ارزيابی، 
بــه اندازة توانايی دانش آموز طلب کردن، ســنجش مبتنی بــر درک تفاوت فردی )جدا کردن 

دانش آموزان دارای اختالل و سنجش آن ها با يکديگر(، و شیوة تشويق و تنبیه سالم است.
è حذف اضطراب در قوانین کالسی: مدارا با مشکالت دانش آموزان، فرصت جبران دادن و 
بخشش، کاهش مقررات و انعطاف پذيری آن ها، و وجود قوانین روشن، مفاهیمی هستند که 

در اين مقوله جمع شده اند.

 معلم کد 18: دانش آموزی که تخطی می کنه، بايد احســاس شــرمندگی داشــته باشه، نه 
احساس توبیخ. معلم بايد اهل مدارا باشه.

è حذف اضطراب در تکلیف: تکلیف به اندازه و بدون اضطراب مد نظر است.
è حمایت از جو هم بسته کالس: دارای مفاهیم تسهیل ارتباط و کارگروهی بین دانش آموزان، 

و همگن بودن شرايط کالس در ارتباط گیری است.
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è عدالت در ارتباط: تمايز قائل نشــدن بین دانش آموزان مبتنی بــر مال، ظاهر، و رفتار آن ها 
در تنبیه برای ارتکاب خطا، تقســیم مســئولیت، و توجه فردی، تنظیم شکل ارتباط مبتنی بر 
خصوصیــات فردی دانش آموز، و دادن فرصت شــناخت و رابطه روبه جلو به دانش آموز در 

طول سال و نه بر مبنای يک ديدگاه ثابت، معنای عدالت ارتباطی از ديدگاه معلم است.

 2.   توجه به خود35 دانش آموز ......................................................................................
è اعطای عنوان و نقش کالســی به هر دانش آموز: اعطای جايگاِه دارای مســئولیت در گروه 
)بدون برتری بر ديگران( و دادن عنوان های کالســی به دانش آموزان متأثر از نمره اکتســابی 

)مثل معلم امال(، معنای اين طبقه است.

 معلم کد 19: به دانش آموز مسئولیت می دم. بهش می گم تو قدرتمندی و می تونی اين کار 
رو انجام بدی. مثاًل می گم تو حافظه ات خوبه، پس اســم غايب ها رو تو حفظ کن. يا تو 

خطت خوبه، اين رو برای کالس بنويس.

è احترام به شخص دانش آموز: احترام به دانش آموز در صحبت متداول با او، احترام در صدا 
کردن نام او )با اسم کوچک / با کلمات احترام آمیز/ با واژگان صمیمی(، قدرداِن دانش آموز 
بودن و توجه به زحمتی که کشــیده، بازخورد تأملی مبتنی بر ارزش خود )فراخواندن تأمل 
در عمل نامتناسب با شأن دانش آموز، تحقیر نکردن و تذکر جداگانه دادن( معنای اين طبقه 

است.
è اهمیت دادن به زمینة زندگی دانش آموز: اينکه معلم به دانش آموز برای دادن اطالعات 
دربــارة اتفاقات زمینه ای زندگی )اتفاقات خانواده، خاطرات، شــخصیت خود يا شــغل 
موردعالقــه( خود فرصت بدهد، و راجع به ويژگی و آينده فردی دانش آموز صحبت کند 
و حتی به وســايلی که همراه اوســت به شکل مشــهود توجه نشان دهد، معنای اين طبقه 

است.

 معلم کد 6: من پنج دقیقه در روز رو اخـــتصاص می دم به ايـــنکه دربارة زندگی بچه ها 
باهاشون صحبت کنم.

è تأکید بر شایستگی دانش آموز: پررنگ سازی نقطة قوت هر دانش آموز و دادن اعتمادبه نفس 
به او در برقراری ارتباط، و در واقع ارتباط مبتنی بر شايستگی دانش آموز است.

 معلم کد 19: وقتی دانش آموزی در موقـــعیتی قرار می گیره که يک قضاوت درســتی در 
کالس می کنه، به ســرعت اين نکته رو برجســته می کنم و می گم می دونســتی به قاضی ها 

شبیهی!
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 3.   بی واسطگی36 کالمی و غیرکالمی ............................................................................
è غیرکالمــی: لبخند زدن و اخم نکــردن، خوش رويی، تعامل فیزيکــی )لمس، آغوش، حتی 
پشت شانه زدن(، و ارتباط چشمی، رفتارهای بی واسطة غیرکالمی هستند که در يافته ها ذکر 

شده اند.
è کالمــی: لحن معلم و نوع کالم، شــوخ طبعی معلــم، ارتباط کالمی مؤثر و تشــويق کالمی، 

رفتارهای بی واسطة کالمی هستند.

 4.   آغازگری و پاسخ دهی معلم در ارتباط ...................................................................
è آغازگــری معلم در ارتباط: شکســتن يخ ارتباط مثل اســتفاده از کارت امتیاز و ســؤال 
جايزه ای برای برقراری ارتباط، و تالش معلم برای بیرون آمدن از قاب، تعبیة فرصت های 
مشــترک به واسطه همراهی مثل نشســتن کنار دانش آموزان در کالس، همراهی در ساعت 
هنر و ورزش برای شــکل گیری ارتباط عاطفی، اردو و همراهی با دانش آموزان، اســتفاده 
از کتاب خوانی مشــترک برای رشد بچه ها و شناسايی آن ها، و تخصیص زمان برای ارتباط 

مشترک برای دانش آموزان، مفهوم آغازگری معلم در ارتباط با دانش آموز است.
è پاســخ دهی فعال معلم: پاســخ به ارتباط گیری دانش آموز در وقت های غیر کالسی، معرفی 
مشــکالت دانش آموزان به مشاور و کمک به دانش آموزان در مسائل غیر از درس، شکلی از 

پاسخ دهی فعال معلم به دانش آموزان است.

 معلــم کد 3: يه دانش آموز بیش فعال دارم کــه مدام می ياد دفتر، بهش میگم نیا. اوايل 
ســال بدم می يومد از اين کارش. زنــگ تفريح ها می يومد و ســؤال های پیش پاافتاده 
می پرســید. کم کم حس کردم دوســت داره رابطــه بگیره با مــن و توی کالس روش 

نمی شه.

 5.   حمایت از خودمختاری )مرجعیت دانش آموز( ......................................................
è تأکیــد بر انگیزش درونی: اينکه تعامــل معلم با دانش آموز به گونه ای باشــد که دانش آموز 
وظايف خود را از روی ترس، اجبار و اضطراب توبیخ انجام ندهد، معلم به دانش آموز هنگام 
برگزاری آزمون اعتماد داشته باشد، دانش آموز برای تحرک در کالس و بیرون رفتن از کالس 
مختار و آزادی عمل داشــته باشــد، و برای تکیه بر خودش و نظر شخصی اش تقويت شود، 

معنای اين طبقه است.
è درگیر کردن دانش آموز در فرایند یادگیری: سپردن مسئولیت به دانش آموز، مشارکت دهی 
دانش آموز در فرايند تدريس، تکیه بر تجربة شــخصی دانش آمــوزان در يادگیری )به معنی 
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دادن فرصت برای به اشــتراک گذاشــتن روش شــخصی دانش آموز در يادگیری و ترغیب 
دانش آموز به پرسشــگری و دلیل داشــتن برای پذيرش آموزه ها( و مشورت با دانش آموز 
)به معنی هم فکری با او و اجازة اظهارنظر به او( از مصداق های اين بخش در ديدگاه معلم 

است.

 معلم کد 4: حق اظهارنظر رو نبايد از دانش آموز گرفت. من دوست ندارم دانش آموزم 
هیچ چیزی رو بدون دلیل از من بپذيره. اين نکته ها توی رابطه اثر دارن.

 6.   ارزشمندی و جذابیت محتوا ..................................................................................
è جذابیت تدریس و تکلیف: تدريس از طريق داستان و بازی متناسب با سن، انتخاب روش 
تدريس فعال و چالشــی، و قصه گويی و بازی های فعال هدفمند کالســی با دانش آموزان از 

جمله مصداق های درک شده توسط معلم در اين طبقه است.

 معلم کد 10: من ســعی می کنم درس رو از طريق شخصیت های محبوب بچه ها روايت 
کنم؛ مثل شــنل قرمزی! ســعی می کنم از طنز هم اســتفاده کنم. رابطــة بچه ها با درس با 
رابطشــون با من به موازات هم پیش می ره. آگه دانش آموز احساس راحتی کرد، پیشرفت 

تحصیلی هم می کنه.

è معنــادار کردن درس ها: ايجاد ارتباط افقی بین درس ها، درس دادن پیمانه ای و مناســبتی 
و نــه ترتیبــی، آموزش درس ها در قالب مســائل روزمره و کاربــردی، پیگیری فهم معنای 
درس ها، و مشــق هدفمند و در راســتای يادگیری، از ديدگاه معلمــان باعث معنادار کردن 

درس ها می شود و به بهبود رابطه معلم- دانش آموز کمک می کند.

 7.   اقتدار کالسی مرجع معلم ......................................................................................
è اقتــدار مدیریتــی: اقتدار مرجع به معنــی تحکم در عین مهربانی و حفــظ ابهت کالس، و 

مديريت و حل مسائل کالسی.
è اقتدار دانشی: ادراک دانش آموز از فهم ذهنیاتش توسط معلم، اطالعات به روز و سطح باالی 

معلم، و آمادگی او برای تدريس.

 8.   خودافشایی معلم ...................................................................................................
تعريف خاطرات و دادن اطالعات مســتقیم از زندگی شخصی، تمايل معلم را به خودافشايی 

نشان می دهد.
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ë ج. عوامل بیرونی مؤثر بر ارتباط معلم و دانش آموز 
در نمودار شماره 4، عوامل بیرونی مؤثر بر ارتباط معلم و دانش آموز از ديدگاه معلم تلخیص شده 

است.

		رابطه	خانواده	با	معلم

		بافت	خانواده	دانش	آموز	

		فضای	کالس	و	مدرسه	

		سیاست	های	کالن	

		نقش	جنسیت	دو	طرف	

		مشکالت	شخصی	معلم	

		رابطه	مدرسه	با	دانش	آموز	

		پایه	تحصیلی	دانش	آموز	

		فضای	اجتماعی	

عوامل بیرونی

 نمودار 4.   عوامل بیرونی مؤثر بر ارتباط معلم و دانش آموز                                                                                               

 1.   رابطه خانواده با معلم ............................................................................................
è رفتــار خانواده: معلم رفتار خانواده را در تمايل خودش به برقراری ارتباط با دانش آموز، 
مؤثــر می پندارد. مســئولیت پذيری خانواده نســبت به دانش آموز، پیگیــری مرتب و مثبت 
وضعیت درســی دانش آموز توســط خانواده از معلم، رفتار مثبت و محترمانة اولیا با معلم، 
هماهنگی و همکاری معلم و خانواده، ادراک و ســپاس گزاری خانواده از تالش های معلم، 
راهبردهای مثبت و منفی اتخاذشــده توســط خانواده برای پیشرفت دانش آموز در کالس، 
شکايت غیرمنطقی دانش آموز نزد خانواده، دروغ گفتن خانواده دربارة معلم به مدير مدرسه، 

ايجاد مزاحمت در پیگیری و ادعای مکرر از مصداق های اين مفهوم هستند.
è راهبردهای معلم در ارتباط با خانواده: انتخاب زبان مناسب اطالعاتی توسط معلم در ارتباط 
با والدين، تشــکیل گروه مجازی توسط معلم برای مادرها و ارسال عکس و فیلم، دادن امکان 
تماس به مادرها و تعیین ساعت مخصوص برای تعامل، آرامش بخشی معلم به خانواده )مثل 
صحبــت و کاهش اســترس خانواده در ابتدای ســال تحصیلی(، و دادن ديــدگاه مثبت دربارة 

دانش آموز به خانواده.
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 معلــم کد 1: من برای والدين توضیــح می دم که اين دوتا دانش آموز خیلی خوب اند، اما 
اين يکی توان مديريت نداره که من بهش مسئولیت نمی دم. اين کارم دلیل بر اينکه باهاش 

ارتباط برقرار نکردم نیست.

 2.   بافت خانوادة دانش آموز .......................................................................................
معلم هنــگام تصمیم گیری برای برقراری ارتبــاط با دانش آموز، رفتــار دانش آموز را متأثر از 
تحصیالت و شأن اجتماعی-ا قتصادی خانواده، ساختار و الگوهای تربیتی خانواده، محدوده سنی 
مــادران، ارضای عاطفی دانش آموز در خانواده، بــاور خانواده به حرمت معلم و کالس، و ترغیب 

دانش آموز به درس توسط آن ها تصور می کند و متأثر از آن تصمیم می گیرد.

 معلم کد 10: من اول ســال اطالعات کلی خانواده ها رو می گیرم و ســطح فرهنگی و 
اقتصادی خانواده ها رو برآورد می کنم. بچه های با تمکن باالتر روابط اجتماعی قوی تر 
دارن. حتی نوع تغذيشــون نشــون میده که چه جور خانواده ای دارن و من واقعًا لحاظ 

می کنم.

 3.   فضای کالس و مدرسه ..........................................................................................
معلم معتقد است که رابطة معلم با دانش آموزان ديگر، نظر هم کالسی ها دربارة معلم، امکانات 
کالس و مدرسه مثل گرمايش و پروژکتور، وسايل کمک آموزشی، حیاط مدرسه )انگیزة باالتر بچه ها 
و امکان ارتباط بهتر(، تعداد دانش آموز در کالس، جو آرام و شاد مدرسه، تعامل مثبت مدير و معلم 
)حمايت گرانه، غیر مداخله ای، با نیت اصالح و قدردان بودن(، رقابت جويی به جای ارتباط مثبت 
بین همکاران، از متغیرهای مربوط به فضای کالس و مدرسه هستند که در تعامل معلم-دانش آموز 

مؤثرند.

 معلــم کد 1: مدرســه ای که خیلی توی کار معلم دخالت می کنــه، رابطة با دانش آموز رو 
خراب می کنه.

 4.   سیاست های کالن ...................................................................................................
قوانیــن ضدونقیــض آموزش وپــرورش )مثل تناقض منــع کتاب های کمک درســی و وجود 
آزمون هايی که باعث قبول نشــدن دانش آموز و توبیخ معلم می شــوند(، عدم احساس امنیت معلم 
برای مطرح کردن مشکالت )در اداره مثاًل به علت مافیای ارتباطی(، حجم زياد درس و کمبود وقت 
معلم برای ارتباط، رقابت بین مدرســه های نمونه، تیزهوشــان و غیره، و حقوق معلم از متغیرهايی 

هستند که از منظر سیاست کالن بر اين ارتباط مؤثر دانسته شده اند.
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 معلم کد 1: قانون ضدونقیض باعث می شــه رفتار معلم به هم بريزه. بهش فشار می ياد 
و با دانش آموز رابطه اش مناســب نمی شه، چون دائمًا برای قبول نشدن بچه ها در فالن 

و بهمان توبیخ می شه.

 5.   مشکالت شخصی معلم .........................................................................................
مسائل شخصی معلم و درگیری های او بر رابطه اش با دانش آموز اثر می گذارد.

 6.   نقش جنسیت دو طرف ..........................................................................................
جنســیت مخالف معلم و دانش آموز، تفاوت رفتارهای مرتبط با جنســیت معلم و جنســیت 

دانش آموز در واکنش های ارتباطی متفاوت دانسته شده است.

 معلم کد 10: می دونید پســرها با معلم خانم رودربايستی دارن و اون ارتباط الزم برقرار 
نمی شه.

 7.   رابطة مدرسه با دانش آموز .....................................................................................
عواملی مثل رضايت ســاير معلمان از دانش آموز و رابطة مثبت کادر مدرســه با دانش آموز، 
و عوامل منفی روانی- ارتباطی در مســئولیت های مدرســه در کیفیت ارتباط معلم با دانش آموز 

اهمیت دارد.

 معلم کد 9: اينکه نظر بقیة معلم ها و حتی کادر مدرســه، راجع به يک دانش آموز چیه، 
روی نظر من نسبت به اون و رابطم باهاش اثر می ذاره.

 8.   پایه تحصیلی دانش آموز .........................................................................................
معلمان سن دانش آموز را در کیفیت رابطه مهم تلقی کرده اند و سن پايین تر عاطفی تر و با نیاز 

بیشتر به ارتباط تلقی شده است.

 معلــم کد 10: بچه های ســن های پايین تر عاطفی ترن و بیشــتر نیاز دارن که باهاشــون 
ارتباط بگیريم.

 9.   فضای اجتماعی .....................................................................................................
شــرايط کلی اجتماع و تکمیل/تخريب اثر تربیتی معلم، و احترام جامعه به معلم از عامل های 

اجتماعی مؤثر هستند.
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ë د( ویژگی های خلقی، باورها و انگیزش معلم در ارتباط با دانش آموز 
		انگیزش	معلم	برای	ارتباط	

		باور	معلم	

		ویژگی	های	خلقی	و	شخصیتی	

ُخلق مؤثر، نگرش 
و انگیزش معلم

 نمودار 5.   خلق مؤثر، نگرش و انگیزش معلم در ارتباط با دانش آموز                                                                                             

 1.   انگیزش معلم برای ارتباط .....................................................................................
در پژوهش حاضر، معلمان به نقش انگیزش معلم برای ارتباط با دانش آموز اشاره کرده اند. 
محتوای اين انگیزش را مبتنی بر يافته ها در ســه دســته می توان طبقه بنــدی کرد: اول، ارتباط با 
دانش آمــوز با درک وظیفــة حرفه ای )ارتباط به عنوان عامل پیشــرفت دانش آموز( به معنی بهبود 
ارتبــاط برای پیشــرفت تحصیلی و انگیزة يادگیــری دانش آموز، و بهبود ارتباط برای پیشــرفت 
رفتاری دانش آموز، و بهبود ارتباط برای لذت بردن دانش آموز از مدرســه؛ دوم، اشــتیاق درونی 
ارتباط )به معنی پذيرش دانش آموزان، به عنوان بخشی از زندگی(، دوست داشتن و يا دلسوزی و 
پدر معنوی دانش آموز بودن )انگیزة معلم در اين حالت با اوصافی مثل بیشتر از توان خرج کردن 
توصیف می شــود(؛ و درنهايت، سوم، وظیفه انســانی )ارتباط به عنوان پرکنندة خألهای ارتباطی 

دانش آموز مثل نیاز دانش آموزان با مشکالت خانوادگی(.

 معلم کد 13: من از ارتباط با بچه ها و از دوست داشتن زياد آن ها لذت می برم، اين ارتباط 
با هیچ چیزی برام قابل مقايســه نیست. خیلی باصفا هستن. اما در کل يک عده ای رو آدم 

دلش براشون می سوزه، و يک عده ای رو عمیقًا دوست داره.

 2.   باور معلم در ارتباط ...............................................................................................
پیش داوری ها و کلیشه های قالبی در حوزه هايی مثل دين و نژاد دانش آموز، تمکن اقتصادی، 
نوع تغذيه و پوشش، و سطح توانايی ذاتی او که توسط معلم صورت می گیرند، از عوامل مؤثر بر 
ارتباط او با دانش آموز تلقی شــده اند. همچنین معلمان معتقدند که هشدارهای ممانعت کننده ای 
در ذهنشان وجود دارند که ممکن است بر رابطه شان با دانش آموز اثر بگذارند، مثل ترس معلم از 
سوءاستفادة دانش آموز از رابطه. و يا ممکن است آن را تسهیل کنند؛ مثل باور معلم برای وظیفة 

شروع و نگهداری ارتباط مثبت با دانش آموز.

 معلم کد 19: بعد از اين همه سال تدريس می دونم که بچه های ابتدايی از رابطة دوستانه 
سوءاستفاده می کنند. من همة حرکت های بچه ها روحفظم.



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ادراک	معلمان	از	عوامل	مؤثر	بر	ارتباط	معلم	ـ	دانش	آموز:	تحلیل	پدیدارشناسی

70
ë شمارة 70 

ë سال هجدهم 
ë تابستان 1398

 3.   ویژگی های خلقی و شخصیتی مؤثر معلم در ارتباط ................................................
گشــودگی و بی تکلفــی معلــم در ارتباط هــای میان فردی، شــخصیت عاطفی معلــم، تمايل 
بــه ارتباطات نزديک، لذت از صمیمیت، داشــتن حوصله و طاقت، خلق مثبت، ظاهر آراســته، و 
راست گويی از ويژگی های مثبت معلم، و شخصیت زورگو و سرکوبگر معلم به عنوان عامل منفی در 

خلق او برشمرده شده اند.

 بحثونتيجهگيری 
در ايــن پژوهــش عوامل مؤثر بر ارتبــاط معلم ـ دانش آمــوز از منظر معلمان 
بررســی و مبتنی بر داده ها در چهار بخش به اين شــرح تحلیل شدند: الف( رفتار 
کالســی و خصوصیات مؤثر بر ارتباط دانش آموز از ديدگاه معلم؛ ب( مســیرهای 
مؤثر کالسی برای ارتباط با دانش آموز از ديدگاه معلم؛ ج( عوامل بیرونی مؤثر بر 
ارتبــاط معلم و دانش آموز از نــگاه معلم؛ د( ويژگی های ُخلقی، باورها و انگیزش 

معلم در ارتباط با دانش آموز.
در بخش الف، معلم ها به ويژگی ها و رفتارهايی از دانش آموز اشــاره کرده اند 
که بر ارتباطشــان با دانش آموز مؤثرند. اين نکتة مهمی در دســتاوردهای پژوهش 
حاضر اســت که نقش برجســتة کنش و ويژگی های دانش آمــوز در ذهن معلم را 
در کیفیــت رابطــة معلم-دانش آموز بررســی می کند؛ عاملی کــه در پژوهش های 
در خصــوص ارتباط معلم-دانش آمــوز کمتر مورد تأکید قرار گرفته اســت. طبق 
يافته هــا، مهم ترين عامل در ديــدگاه معلمان ايرانی، »نشــانگان پیوندجويی« در 
دانش آموز اســت. نیاز به ارتباط در نظريه خودتعیین گری )دسی و ريان37، 2000( 
نیازی بنیادين تلقی شــده اســت و گويی دانش آموزانی که در ارتباط با معلم خود 
نشانه های بیشتری از تمايل به تعلق داشتن، لذت بردن از رابطة بین فردی را نشان 
می دهند، فارغ از درســتی يا نادرســتی راهبردها و مهارت هايی که برای ارتباط به 
کار می گیرند )در اين پژوهش از راهبردهای درســی، کالمی و وسیله ای ذکر شده 
اســت(، در نظر معلم دارای مهم ترين نشــانه های برقراری ارتباط مثبت اند. برای 
مثــال معلم کد 18 می گويد: »وقتی زنگ آخر می خوره و میرم پارکینگ، بعضی از 
بچه ها دور ماشــین را می گیرن و واضحه که تمايــل دارن که با من ارتباط برقرار 
کنــن، انگار دنبال يک فرصت کالمی هســتن، در بارة هر چیزی که باشــه. ممکنه 
راجع به مســائل روزمره بگن يا مســائل درســی يا بازخورد می خواهند از من که 

ازشــون راضی هستم يا نه. اين ها روی من اثر داره.«
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 عامــل مهــم ديگر »مهــارت اجتماعــی« مؤثر دانش آموز اســت؛ بــه معنی 
رفتارهايــی که از نظــر اجتماعی برای بهبود روابط اجتماعــی مثبت قابل قبول اند 
)گرشــمن و الیوت38، 2008(؛ رابطة مثبت میان اين ويژگی در دانش آموز با رابطة 
مثبــت بــا معلم، در پژوهش وو، هو، فن، ژانگ و ژانگ39 )2018( نیز نشــان داده 
شــده اســت. در رتبة بعد، معلمان دانش آموزی را که پیــرو قوانین، مطیع و منظم 
اســت را برای ارتباط ترجیح می دهند. پژوهش آلدروپ، کالســمن، لودتک، گلنر 
و تراتوين40 )2018( نیز در تأيید نقش ويژگی های ادراک شــدة دانش آموز توســط 
معلــم، بدرفتاری دانش آموز در کالس را عاملی برای افت رابطة معلم دانش آموز 
دانســته اســت. مهم بودن ايــن اطاعت پذيری، به خصوص در کالس های ســنتی 
مدرسه های دولتی متوسط که معلم نقش خودش را به عنوان محور حاکم بر کالس 

درک می کند، قابل پیش بینی است.
برجســتگی دانش آموز از نظر ويژگی های خلقی، روانــی و فیزيکی نیز توجه 
معلم را به سمت خودش جلب می کند، و تسهیلگر ارتباط معلم با دانش آموز تلقی 
شــده اســت. پژوهش مک کلوری، رودريگز، تامیس لموندا، اسپلمن، کالرسون و 
اســنو41 )2013( نیــز در هماهنگی با اين يافته، نشــان می دهد کــه دانش آموزان 
دارای خلــق منفــی، بازخوردهای منفی بیشــتری از معلم خــود دريافت می کنند. 
معلم کد 1 می گويــد: »بعضی از دانش آموزها مغرورند، از بچه ها فاصله می گیرند 
و دانش آموزهايی خصوصًا با قشــر خاصی، مثاًل با فقیرترها نمی پرند. اين ها برای 

من خیلی نچسبند.«
وضعیت تحصیلی مثبت و همچنین مشارکت باالی دانش آموز در کالس درس 
نشــانگر عالقة او به کاری اســت که هــدف اصلی معلم در عملکــرد روزانه اش 
محســوب می شود، لذا کســی که بازخورد مثبتی را از تالش های معلم به او ارائه 
می دهد، شــانس بیشــتری برای برقراری ارتباط با او دارد. البته اين موضوع يک 
تبادل دوجانبه اســت. بهبود ارتباط مثبت با دانش آموز نیز به پیشــرفت تحصیلی 
و مشــارکت بیشــتر او در کالس می انجامد )پیانتا، همر و آلن42، 2012؛ اســپیلت 
و همکاران، 2012(. مشــابه همین مفهوم، »علــم جويی و دانايی« دانش آموز نیز 
در زمینه های درســی مطرح در کالس، معلم را به ارتبــاط با دانش آموز عالقه مند 
می سازد؛ گويی مصداقی از انگیزة دانش آموز برای توجه به موضوع فعالیت معلم 

تلقی می شود.
درنهايــت »نیازهای ويــژه و ويژگی های اختصاصــی« دانش آموز، خصوصًا 
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مواردی که ترّحم معلم را فعال می کند، چه در مسائل فردی و چه در پیشینة زندگی 
و خانوادگــی او، احتمال برقراری ارتباط را می افزايد. گويی تمايل به کمک کردن 
و احســاس مفید بودن برای معلم، ماية شکل گیری ارتباطی می شود که در ارتباط 
با ســاير دانش آموزان ارضا نمی شــود. در بخش ب که به تعبیری مهم ترين بخش 
نتايج اين پژوهش است، مسیرهای مؤثر کالسی برای ارتباط بررسی شده اند و از 
اين حیث، بیشترين پايه را برای طرح های مداخله ای فراهم می آورد. در نخستین 
مقوله، »آرامش حاکم بر کالس و فضای بدون استرس«، بستری قابل اعتماد برای 
برقراری ارتباط برشــمرده شده اســت. همچنین تنظیم »جّو همساالن« در کالس 
برای ارتباط هم بســته تر، بخــش ديگری از اين آرامش زيربنايی اســت. مینهارد 
و بريکلمنز، دن بروک و واوبلز43 )2011(، ادراک دانـش آمـــوزان از همســاالن و 
نــوع روابط موجود در يک کالس را جنبــة اجتماعی محیط کالس نامیده و آن را 
جو اجتماعی تعريف کرده اند. حســین چاری و خیر )1382( نحوه تعامل اعضای 
کالس را با يکديگر متأثر از جـــوی می دانند که در کالس جريان دارد. جّو روانی 
اجتماعــی کالس می توانــد حاکــی از تکلیف گرايی و انضبــاط، فضايی پرتنش و 
رقابت آلود، و يا دارای انســجام و هم بســتگی باشــد )فرايزر44، 1994؛ به نقل از 
خواجه و حســین چاری، 1390(. اين ارتباط دوجانبه و تبادلی است. در پژوهش 
هیــوز و کواک45 )2006( به نقــش مؤثر ارتباط مثبــت معلم-دانش آموز بر تعامل 
مثبــت همســاالن مورد تأکید قرار گرفته اســت. معلم کد 12 اشــاره می کند: »من 
مرتب ســعی می کنم رابطة خودشون را با هم تقويت کنم. درواقع بعضی از بچه ها 
در ارتباط با هرکسی خیلی سخت اند، و اگر روی اين موضوع کار کنی که ذهنشان 

نسبت به ارتباط اشتراکی در کالس باز بشه، روی رابطه اش با من هم اثر داره.«
در ايــن بخــش از يافته ها به نقــش »نگاه عدالت محورانــة معلم« در ارتباط 
کالســی نیز اشاره شده است. اين عدالت به معنی فرصت يکسان درک شده برای 
ارتباط با معلم و استفاده از ابزارهای ارتباطی با او در کالس است. چنان که گفته 
می شــود بین جامعه پذيــری دانش آموزان و ادراک عدالــت اجتماعی آن ها رابطه 
وجــود دارد )دامون46، 1977، بــه نقل از عريضی ســامانی، 1383( و احتمااًل از 
طريق همین رابطه، ادراک عدالت ياريگر روابط مثبت معلم ـ دانش آموز می شود. 
در پژوهش اقدســی، کیامنش، مهدوی هــزاوه و صفرخانی )1392( نیز به اهمیت 

عدالت در رفتار معلم اشاره شده است.
»توجــه بــه خود دانش آمــوز«، طبقة ديگــری در اين بخش از تحلیل اســت 
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که نشــان می دهد که دانش آموز به عنوان يک ســر رابطه، تمايل دارد ديده شــود 
و توجــه و اعتبــار الزم را دريافــت کند. مبتنــی بر اين يافتــه، دانش آموز ترجیح 
می دهد که توســط معلم مســتقل از زمینة زندگی اش شــناخته نشــود، متناسب با 
عالقه هايش وظايفی در اين رابطه پیدا کند، محترم دانســته شــود و مهم از همه، 
درخور و شايســتة اين رابطه تلقی بشود. از اين طريق دانش آموز خودش را يک 
سر ارزشمند تبادل در ارتباط درک می کند. پژوهش اقدسی و همکارانش )1392( 
نیز نشان داد: معلمی که دانش آموزان را با نام کوچک و يا با پیشوندهای ارزشمند 

خطــاب می کند، حس احترام و توجه را در دانش آموزان برمی انگیزد.
»بی واســطگی« که طبقة ديگری از مســیرهای کالســی برای جلب ارتباط با 
دانش آموز است، اولین بار توســط مهربانیان )1969( به معنی رفتارهای ارتباطی 
که صمیمیت بین افراد را افزايش می دهد، مطرح شد. کريستوفل47 )1990( معتقد 
اســت که معلمان با انجام رفتارهای بی واسطه در کالس، روابط نزديک تری را با 
دانش آموزان شــکل می دهند و به آنان انگیزة صحبت می بخشند. پژوهش هاران48 
)2006( و هســو49 )2005( نیز صحت اين موضوع را نشان داده است. برای مثال 
معلــم کد 16 می گويد: »من در زنگ هايی که می شــود اين کار را انجام داد، وقتی 
بچه ها دارند روی چیزی کار می کنند، می روم و کنار دوتايشــان می نشــینم، و اين 

کار را تکرار می کنم و بین همه شــان جابه جا می شوم.«
موضــوع ديگری که در مســیرهای مؤثر کالســی برای ارتباط مطرح اســت، 
»آغازگری ـ پاسخ دهی معلم« در رابطه است. در واقع هر رفتار فیزيکی يا گفتاری 
نســبت به فرد ديگر اســت و به معنای شــروع برقراری ارتباط با او و يا پاســخ 
مناســب برای درخواســت او به برقراری ارتباط اســت )نیکوپولوس و کینان50، 
2007(. حمايــت معلم از »خودمختاری« دانش آموز به عنوان طبقة بعدی، يکی از 
ابعاد ســه گانة نظرية خودتعیین گری دربــارة معلم حمايت کننده از نیازهای بنیادين 
دانش آموز است )استروئت و همکاران، 2015(. به اين معنی است که دانش آموز 
در ارتباط با معلم احســاس مرجعیت عمل داشــته باشد و مبتنی بر انگیزة درونی 
بــه پیش برود. پژوهش ملتفت و خیــر )1391( رفتارهای حمايتی معلم در کالس 
درس را که به پیامـــدهای مـــطلوب روان شــناختی در دانش آموز می انجامند، را 
شــامل اين موارد ذکر کرده اند: گوش دادن؛ کـــاهش فشــارهای روانی و رفتاری؛ 
اجـــتناب از زبـان کنترلی؛ فـراهم کـردن بـازخورد اطالعـاتی؛ ايجاد اسناد درونی 
در کســب موفقیت؛ مجبور نکــردن دانش آموزان به پذيرش خواســته های معلم؛ 
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تشويق بـــه تـــفکر مستقل؛ تأيید شايستگی های دانش آموزان؛ اجازه مشارکت در 
تصمیم گیری ها و فعالیت های آموزشی؛ ايجـــاد رابطه ای گرم و صمیمی؛ آگاهی از 

شــرايط که با مفهوم حمايت از خودمختاری در پژوهش حاضر همسو هستند.
در مضمون ديگری از اين بخش به روش های به کاررفته توســط معلم اشــاره 
می شــود. موضوع اصلــی تعامل معلم ـ دانش آموز در کالس درس، متون درســی 
روزانه و »نقش آموزشــی معلم« اســت. اگر در اين مسیر، ارزشمندی، معناداری 
و جذابیت اين نقش اساســی توســط دانش آموز درک شــود، با احتمال بیشــتری 
برقــراری ارتباط با معلم شــکل می گیرد. البته چنان کــه در داده های اين پژوهش 

اشــاره شده، تناسب روش ها با سن دانش آموز موضوعی کلیدی است.
مضمــون بعد، »اقتدار مرجع معلم« بــه معنی نفوذ معلم در قلب دانش آموزان 
از طريق نشــان دادن احترام و محبت نســبت به اوســت. اقتدار دانشی تخصص 
معلم اســت. معلم در صورتی به عنوان فردی ماهر شــناخته می شود که دانش وی 
در موضوع درســی از همه بیشــتر باشــد و دانش آموزان را تحت تأثیر قرار دهد 
)مصرآبــادی، بــدری و واحــدی، 1389(. گويی دانش آموزان بــا معلمی که او را 
کارامــد، توانــا و متخصص درک کنند، ارتباط بهتری برقــرار می کنند. در پژوهش 
شــريف نیا، عبادی و حکمت افشــار )1391( نیز به نقــش ادراک يادگیرندگان از 

تخصص و تســلط معلم برای ادراک مثبت از او اشاره شده است.
و طبقة آخر، »خودافشــايی معلم« اســت. معلم ها عمومًا در کالس های درس 
ابتدايی، برای درک بیشــتر و يادگیری مؤثرتر از گفتن قصه برای توضیح مســائل 
اســتفاده می کنند )سورنســن51، 1989؛ به نقل از کايانــوس، مارتین و گودبوی52، 
2009(. يــک راه اثربخش بــرای به کارگیری ايــن روايت ها، خودافشــايی معلم 
اســت. خودافشــايی معلم بــه معنی هر پیامی دربارة خود اســت کــه معلم آن را 
در ارتبــاط اســتفاده می کند )ويلس و گروتــس53، 1976؛ به نقــل از کايانوس و 
همکاران، 2009(. هرچه اين خودافشــايی بیشــتر باشــد، رابطة خارج از کالس 
معلم و دانش آموز بهتر شــکل می گیرد )کايانــوس، مارتین و وبر54، 2003(. معلم 
کد 12 در اين زمینه می گويد: »وقتی که درس ســخته من يک میانبر دارم! شــروع 
می کنم به خاطره و داســتان های شخصی گفتن. مثاًل اگر درس جغرافیاست، روی 
نقشــه سیســتان رو نشان می دم و می گم اين آدرس زادگاه منه، و يا حتی الگوهای 
خانوادگــی ام را می گم، نمی دونید چقدر بچه ها را جلــب می کنه و روی آن ها اثر 

داره.«
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در بخش ج به اين موضوع پرداخته شــده کــه کیفیت رابطة معلم ـ دانش آموز 
تنها به رفتار دو طرف درگیر در رابطه منوط نیســت، بلکه بســتری که رابطه در آن 
شــکل می گیرد، نیز اثرگذار اســت. لذا به بررســی عوامل بیرونی )عواملی غیر از 
ويژگی ها و کنش های کالســی دانش آموزان و معلمان( پرداخته شده است. بديهی 
اســت کــه عوامل بافتی و محیطی بر شــیوة عمــل معلم در ارتباط بــا دانش آموز 
اثر می گذارد )پلتاير و ســگون لوســک، و لگالت55، 2002(. نظرية خودتعیین گری 
مطــرح می کند که جــو اجتماعی بر احســاس خود مختاری معلم، شايســتگی او 
و ارتباطــش بــا ديگران مؤثر اســت )پلتاير و شــارپ56، 2009(. بنابراين فضای 
مدرســه و جو آن بــه نوبة خود بر رفتار معلــم تأثیر دارد )اندرســون57، 1982(، 
برای مثال معلمانی که تحث فشــارهای بیرونی برای دريافت استانداردهای باالتر 
 هســتند، با احتمال بیشتری رابطة کنترلگر و مستبدانه با دانش آموز برقرار می کنند 

)پلتاير و شارپ، 2009(.
دانش آموزان ديگر در کالس هم بخشی از فضای اجتماعی معلم و دانش آموز 
موردنظر هستند، و ادراک دانش آموز از اين فضای ارتباطی بر رابطه اش با معلم اثر 
می گذارد. پژوهش هیوز و کواک )2007( نشان می دهد که زمینة زندگی دانش آموز 
شــامل پايــگاه اجتماعی-اقتصادی، نژاد و غیــره بر رابطة معلم بــا دانش آموز و 
والدين آن ها اثر می گذارد و از اين طريق بر میزان مشارکت فعال معلم در کالس 
درس مؤثر است. پژوهش ســیلور، میسل، آرمسترانگ و اسکس58 )2005( نیز به 

نقش جنســیت دانش آموز در اين رابطه اشاره می کند.
در بخش د متغیرهای مربوط به معلم که در شــکل گیری رابطه مؤثرند بررســی 
می شــوند. اين قســم از مفاهیم می بايــد در فرايند تربیت معلــم و غربال آن ها در 
مرحلــة انتخاب در نظر گرفته شــوند. درباره ويژگی های خلقــی مؤثر معلم، کار، 
فنســترماخر و ريچاردســون )2000/ 1385( معتقدند، عالوه بر کنش های منطقی 
و روان شناســانه، کنش هــای اخالقی معلــم نیز که در آن معلــم ويژگی هايی مانند 
صداقت، شــجاعت، بردباری، همدردی، احترام و انصاف را به نمايش می گذارد، 

اهمیت دارند.
پژوهــش جنینگــز و گرينبرگ59 )2009( نیز به اهمیت شايســتگی های فردی، 
احساســی و اجتماعی معلــم و نقش آن در ارتباط معلــم ـ دانش آموز می پردازد. 
معلمانی که از نظر اجتماعی شايســتگی بیشــتری دارند، در توســعه و جهت دهی 
به روابط بــا دانش آموزان، مديريت رفتار دانش آمــوزان در کالس، نقش الگويی 
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در رفتارهــا برای کودکان، تنظیــم هیجانات آن ها و محافظت خود و دانش آموزان 
از فرســودگی در فراينــد تعلیم و تربیــت، مؤثرترند )جنینگــز و گرينبرگ، 2009(. 
پژوهش فیشــر، فريزر و کنت60 )1998( نیز ارتباط میان شخصیت معلم و ارتباط 
میــان فردی او با دانش آموز را نشــان می دهد. همچنین پژوهش در شــريفی نیا و 
همکارانــش )1391( نیز بر خصوصیات مثبت معلم برای آنکه يک مدرس خوب 

تلقی شود، اشاره شده است.
نکته ای که می بايد در تبیین يافته ها در نظر داشــت اين است که يافته های اين 
پژوهش دربارة تجربة زيســتة معلمان، بدون در نظر گرفتن ساختار فرهنگی حاکم 
بــر ارتباط معلم ـ دانش آموز قابل درک و تحلیل نیســت و بدون شــک محوريت 
اصلی معلم يا دانش آموز در اين تعامل ـ به معنی شــکل گیری و پیشــرفت ارتباط 
مبتنی بر خواســت و نیاز يک طــرف رابطه ـ متأثر از فضــای فرهنگی-اجتماعی 
خانــواده و جامعــه اســت. همین طور ســطح ارتبــاط معلم- دانش آمــوز از نظر 
سلســله مراتبی بودن و يا ارتباط پايای و توام با همراهی و همیاری بیش از آنکه 
 حاصل فضای آموزشی باشد، حاصل فضای جامعه است )کانگ61، 2005(. رابطه 
معلــم ـ دانش آمــوز از نظــم و هارمونــی اجتماع پیرامــون خود تبعیــت می کند 
 و ايــن رابطــه قابل تقلیــل بــه يــک امــر ســاده و محدود بــه پداگوژی نیســت 

)لی و دو62، 2013(.
مطالعة حاضر، رابطة معلم ـ دانش آموز را از منظر واقعیت ذهنی بازيگر اصلی 
ايــن ارتباط توصیف کرده و اين تغییرات را با توجه به بافت اختصاصی فرهنگی 
و تاريخی نظام تعلیم و تربیت ج.ا. ايران، پیگیری نموده اســت. اين پژوهش عالوه 
بــر آنکه به جزيیاتی از عوامل کالســی مؤثر بر شــکل گیری رابطة مثبت پرداخته، 
ابعاد فردی معلم و دانش آموز را که اثرگذار ديده می شــوند را نیز جســتجو کرده 
اســت. يکــی از محدوديت های اين پژوهــش اکتفا به مقطع ابتدايی اســت که با 
توجه به اهمیت مضاعف آن انتخاب گرديده؛ لکن با توسعة مقاطع تدريس ممکن 
اســت يافته های اين پژوهش به نتايج گســترده تری بینجامــد. برای پژوهش های 
آتی پیشــنهاد می شود که برای رســیدن به قدرت تعمیم بیشتر، ابزار کمی مبتنی بر 
يافته های پژوهش حاضر ساخته شود. از بعد کاربردی نیز، يافته های اين پژوهش 

می تواند ســرفصل کارگاه ها و دوره های آموزشی برای معلمان قرار گیرد.
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