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معلمان رکن اساســی در فرایند یاددهی- یادگیری هســتند، لذا از تجربیات زیستة آن ها 
می توان اطالعات مفید و گران بهایی اســتخراج کرد. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، فهم 
پدیدارشناسانة تجربة زیســتة معلمان دورة ابتدایی از ارتباطات کالمی بود. این پژوهش کیفی 
با استفاده از روش پدیدارشناسی اجرا شــد. روش گردآوری اطالعات استفاده از مصاحبه های 
نیمه ساختمند بود. بر این اســاس، از بین معلمان دورة ابتدایی 18 نفر بر اساس معیارهای ورود 
به پژوهش انتخاب شدند. تحلیل مصاحبه ها، با استفاده از الگوی کالیزی و روش تحلیل مضمون 
انجام شــد. پس از اســتخراج موضوعی و طبقه بندی آن ها، یافته ها در سه مقولة اصلی »تأثیر 
بر یادگیری«، »رفتار« و »ارتباطات دانش آموزان« و 12 مقولة فرعی طبقه بندی شــدند. واکاوی 
تجربه های زیستة معلمان دورة ابتدایی نشان داد که ارتباطات به رشد جنبه های روان شناختی 
و پیشــرفت تحصیلی دانش آموزان کمک شــایانی می کند. بر این اساس می توان از تجربه های 
معلمان برای حل مســائل و مشکالت تحصیلی و رفتاری دانش آموزان و ارتباط مؤثر با والدین و 

مربیان بهره برد.
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 مقدمه
انســان موجودی اجتماعی است و برای رفع نیازهای خود بايد با ديگران ارتباط برقرار کند. بدون 

ارتباط، هیچ فعالیت اجتماعی بین افراد شکل نمی گیرد.
»ارتباطات1« فرايندی پوياســت که برای مواجهه با ديگران و انتقال پیام به شــیوة مؤثر، به خرد و 
شــجاعت نیاز دارد )خان، خان، ضیاءالســام و خان2، 2017(. ارتباطات به عنوان يکی از شــاخه های 
جــوان علــوم اجتماعی، از ديرباز به ويژه پس از جنگ جهانی دوم مورد توجه دانشــمندان رشــته های 
گوناگون علوم انســانی قرار گرفته است. ارتباطات نخســت به عنوان انتقال اطاعات و سپس به عنوان 
اقناع و در برداشــت های جديد به منزلة بیان شــخصی، تأثیرگذاری متقابل و هم بستگی اجتماعی، ابزار 
اصلی دگرگونی اجتماعی و سیاســی، مورد مطالعه و بررســی واقع شده است. مطالعات ارتباطی يکی 
از شــاخه های علوم اجتماعی معاصر جهان به شــمار می رود که در ايران بســیار نوپا و جوان اســت 

)نیکداراصل و احمديانی پی، 1395(.
از نگاه اسامی نیز ارتباطات از مباحث مهمی است که موضوع بحث اغلب رشته های علوم انسانی 
اســت و از اين میان، »باغت در ارتباط کامی« با تکیه بر قرآن از بحث های پرارزش باغی، ادبی و 
قرآنی است )آهی و سوری، 1394(. در »نهج الباغه« هدف ارتباطات در درجة اول تحقق امر خداوند 
يا به عبارت ديگر، بندگی خداوند عنوان شــده است نه تحت تأثیر قرار دادن و اقناع ديگران )حسینی و 
شکری، 1393(. به زعم بل3 )2014( يادگیری به طور طبیعی مقوله ای اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی است. 
بنابراين برنامه ريزی هدفمند وظايف يادگیری، ســبک تعامل و درنظرداشــتن ويژگی های دانش آموزان 

الزمة حمايت از موفقیت آنان است.
مهارت های ارتباطی شــامل گوش دادن، صحبت کردن، و همچنین خواندن و نوشــتن است. برای 
يک تدريس مؤثر معلم بايد در همة اين زمینه ها ماهر باشد. معلم دارای ارتباط خوب همیشه چیزها را 
آســان تر و قابل فهم تر می کند )خان و همکاران، 2017(. اين مهارت يکی از ارکان مهم دانش محتوايی 
در تعريف تدريس اثربخش محسوب می شود. مهارت ارتباطی معلم، در برنامة درسی آموزش معلم، در 
سطوح متفاوت مورد حمايت قرار گرفته است )اوکولی4، 2017(. به طورکلی فرد با گیرندة پیام خود در 
يک موضوع معین، اشتراک فکر و هماهنگی عقیده پیدا می کند. از اين رو، ارتباط از نظر جهت دهی به 
رفتارهای انســانی، مفید و سازنده است و به دو صورت کامی و غیرکامی ايجاد می شود. »ارتباطات 
کامی5« به عنوان شــکلی از فعالیت هماهنگ معرفی می شود که دارای کارکرد مديريتی در مقابل ديگر 
فعالیت های هماهنگ است )مروتی و شکربیگی، 1391(. برتری کامی در مقابل غیرکامی يک ادعای 

اساسی در ارتباطات بین فردی است )گريبیسکی لیچمن6، 2017(.
ارتباطات کامی بر افزايش تعامل معلمان و دانش آموزان تأکید می کند تا دانش آموزان فعال شوند. 
اولیــن نــوع ارتباطات کامی »گفت وگو در کاس« اســت که رفتارهايی مثل تشــويق دانش آموزان به 
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صحبت کردن و درخواســت ارائة ديدگاه های مختلف را شــامل می شــود. در ارتباطات کامی کاس 
درس، ســؤاالت می توانند تفکر دانش آمــوزان را برای بازخورد به معلم در مورد درکشــان برانگیزاند 
)ماالندراکیس، کاراجیانی و پانی7، 2016(. اهمیت ارتباط کامی به گونه ای است که می تواند در زندگی 
انسان تأثیر مثبت يا منفی بگذارد و مسیر او را دگرگون يا واژگون سازد؛ چراکه انسان ناگزير از ارتباط 
و زندگی او در گرو ارتباط اســت )آهی و ســوری، 1394(. به لحاظ نقش اثرگذار آن، از يک ســو در 
تقويت مناسبات و هم بستگی اجتماعی، و از سوی ديگر در کاهش يا افزايش ناهنجاری ها و آسیب های 
اجتماعی، از اهمیت خاصی برخوردار است )احمدزاده، 1385(. نوع ديگر ارتباطات کامی، »ارتباطات 
خارج از کاس درس« است که بر میزانی که معلم در خارج از کاس درس در دسترس است، اطاق 

می شود )گرگاپولوس و گوررو8، 2010(.
اگرچه معلم تنها يکی از عوامل مهمی اســت که عملکرد اجرايی دانش آموزان را تعیین می کند، اما 
ويژگی های معلمان در فرايندهای آموزش و يادگیری بسیار مهم هستند. بنابراين، مهم است که آموزش 
معلم بر ويژگی های ارتباطی تأکید کند و باعث اثربخشــی معلم شــود. درحالی که برای توصیف »معلم 
اثربخش« ويژگی های مختلفی ذکر شــده اســت، اما دانش محتوايی و مهارت های ارتباطی دور از نظر 
باقی مانده اند. آموزش معلم بايد هر دوی اين ها را پوشــش دهد )اوکولی، 2017(. تجزيه وتحلیل کیفی 
ارتباطــات کامی در حوزه های گوناگون يادگیری باعث افزايش طبقه بندی هايی می شــود که زمینه های 
متفاوت گفت وگو را تشخیص و تمیز می دهد )فريدبرگ، تالین و ردفورز9، 2017(. معلمان امروزه نیز بايد 
بپذيرند که يادگیری مشارکتی، روشی اثربخش برای تدريس مهارت ارتباطی و اجتماعی به دانش آموزان 
است. بااين حال معلمان در قرن بیست و يکم با چالش های متعددی در تدريس مهارت های اجتماعی و 

ارتباطی به کودکان از طريق گروه های يادگیری همکارانه مواجه هستند )بل، 2014(.
از سوی ديگر، دورة ابتدايی در جهت رشد و شکوفايی استعداد دانش آموزان تا اين اندازه اهمیت 
دارد که در تعريف نظام جديد آموزشی دورة »اساس« نام گرفته است. به دلیل اين اهمیت و نقشی که 
معلمان و مديران اين دورة تحصیلی در رشد تربیتی و آموزشی دانش آموزان بر عهده دارند تا دوره های 
تحصیلی آينده شــکل بگیرد، الزم اســت کارکردهای مهم اين دوره از نگاه فعالیت آموزشی و پرورشی 

شناخته شود تا جايگاه فعالیت مديران و معلمان مجال بررسی پیدا کند.
معلـم تأثیـر بسـزايی بـر رشـد کـودک در سـنین دورة ابتدايـی دارد و والديـن نیـز بـه دلیـل اينکـه 
فرزندشـان سـاعاتی طوالنـی را در کنـار معلـم می گذارنـد، در انتخـاب معلـم حساسـیت نشـان می دهند. 
معلـم بايـد اطاعـات جامعـی در مـورد دورة سـنی و روان شناسـی رشـد دانش آمـوزان داشـته باشـد تـا 
بتوانـد خواسـته ها و نیازهـای آنـان را به خوبـی پاسـخ دهـد. بـا صبـر و حوصلـه و مهربـان باشـد و بـه 
 روش های ارتباط با کودک مسـلط باشـد. ارتباط مثبت و عاطفی کودکان دبسـتانی و معلم ضروری اسـت 

)ماالندراکیس و همکاران، 2016(.
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مطالعات متعددی در حوزة مهارت های ارتباطی معلمان انجام شــده است. يافته های پژوهش خان 
و همکارانش )2017( حاکی از آن است که تدريس مؤثر نه تنها به دانش پاية معلم بستگی دارد، بلکه با 
روش و سبک مهارت های ارتباطی معلم نیز در ارتباط است. صالح، آتیا و الجوندی10 )2017( دريافتند 
که ستايش مشروط از سوی معلم يکی از رفتارهای مؤثر معلم در عاقه مند کردن دانش آموزان به انجام 
تمرين های آموزشــی و درسی است. نتايج پژوهش پرســی، کرسول، گرانر، اوبرين و مورای11 )2016( 
نشان داد که انواع خاصی از ارتباطات کامی با اضطراب کودک تحت موقعیت های مشخصی در ارتباط 
اســت. يافته های پژوهش يوسف و حلیم12 )2014( نشــان می دهد، شايع ترين مهارت های ارتباطی که 
معلمان در کاس های درس از آن ها اســتفاده می کنند، تبیین، پرســش و استنباط کردن است. کیتون13 و 
همکارانشــان )2013( مهارت ارتباط کامی را در چهار گروه کلی »تســهیم اطاعات«، »نگهداشــت 
ارتبــاط«، »بیان احساســات منفی« و »ســازمان دهی رفتارهای ارتباطی« طبقه بندی کرده اند. مســلر14 
)2009( نشــان داد، دانش آمــوزان هنگامی معلمان را در مقام يــاور و همراه خود می پذيرند که معلمان 
رفتاری منعطف داشته باشند و از روش های خشک و غیرقابل انعطاف پرهیز کنند. گیلز15 )2004( نشان 
داده اســت، هرچه معلمان برای اســتفاده از مهارت های ارتباطی بیشــتر آموزش می بینند، در يادگیری 
تعاملی بیشــتر درگیر می شوند. بسیاری از پژوهش های انجام شــده بر نقش مؤثر مهارت های ارتباطی 
دارای انگیزش )آکوماف، آگونماکین و فاسوتو16، 2013؛ چن و چانگ17، 2010؛ بهادری خسروشاهی و 
حبیبی کلیبر، 1396؛ علیزاده و جوبیاری، 1395؛ خلیلی و باقری، 1395( و پیشرفت تحصیلی )رحمانی، 

1392؛ احمدی، حاتمی، احدی و اسدزاده، 1391( دانش آموزان تأکید دارند.
به نظر می رســد کشف تجربة زيســتة معلمان در ارتباط با ويژگی ها، رفتارها، تعامل ها واکنش های 
بین خود دانش آموزان، خانواده و مدرســه موجب شناســايی عوامل بالقوة مثبت می شــود و در نتیجه، 
بــا به کارگیری ايــن نتايج می توان از بســیاری ناهنجاری های رفتاری دانش آمــوزان جلوگیری و زمینه 
را فراهــم کــرد تا انرژی معلمان و دانش آمــوزان در جهت بالندگی آنان هدايت شــود. اگر تجربه های 
معلمان کشــف و از آن ها در جهت کاربرد در محیط مدرســه استفاده شود، تجربه های بسیار غنی برای 
دانش آموزان و حتی والدين آن ها فراهم می آيد و کســب مهارت های رشــدی و تحولی آنان را تسهیل 
خواهد کرد. از سوی ديگر، مروری نقادانه بر پژوهش های انجام شده نشان می دهد که در اکثر تحقیقات 
در خصوص مهارت های ارتباطی معلمان، به بررسی مسائلی همچون »انگیزش«، »پیشرفت تحصیلی«، 
»خودکارامدی« و ... دانش آموزان پرداخته شده و کمتر پژوهشی است که به صورت علمی و کاربردی، 
به بررســی فهم تجربة زيســتة معلمان از اين موضوع پرداخته باشد. بنابراين با توجه به آنچه گفته شد، 
هدف اصلی اين پژوهش، فهم پديدارشناســانة تجربة زيســتة معلمان از ارتباطات کامی است. بر اين 
اساس سؤال اصلی پژوهش به اين صورت مطرح شد: »تجربة شخصی زيستة شما از ارتباطات کامی 

در طول زمان خدمت چیست؟«.
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روششناسی
اين پژوهش جزو پژوهش های کیفی و از نوع »پديدارشناســی توصیفی18« اســت. برای بررســی 
تجربه های معلمان در مورد ارتباطات کامی از الگوی هفت مرحله ای کايزی19 استفاده شد. اين روش 
شامل هفت مرحله است: 1. خواندن دقیق همة توصیف ها و يافته های مهم شرکت کنندگان؛ 2. استخراج 
عبارت هــای مهــم و جمله های مرتبط با پديده؛ 3. مفهوم بخشــی به جمله های مهم استخراج شــده؛ 4. 
مرتب سازی توصیف های شرکت کنندگان و مفاهیم مشترک در دسته های خاص؛ 5. تبديل همة نظرات 
اســتنتاج شده به توصیف های جامع و کامل؛ 6. تبديل توصیف های کامل پديده به يک توصیف واقعی 

خاصه و مختصر؛ 7. معتبرسازی نهايی.
بر اســاس ايــن الگو، ابتدا به توصیف مفهوم ارتباطات کامی، و ســپس بــه جمع آوری توصیف ها 
و قرائت هــای مشــارکت کنندگان پیرامون موضوع با اســتفاده از مصاحبة »نیمه ســاختمند20« پرداختیم. 
مشارکت کنندگان در اين پژوهش تمامی معلمان دورة ابتدايی بودند. برای انتخاب از رويکرد هدفمند ماکی 
و معیار »اشباع نظری21« استفاده شد. شرط انتخاب، تمايل به شرکت در پژوهش و دارابودن حداقل 10 
سال سابقة معلمی در دورة ابتدايی بود. در ابتدای هر مصاحبه، ضمن جلب توجه و عاقه مند کردن معلمان 
به موضوع، در مورد هدف های پژوهش توضیحاتی داده شد. مصاحبه ها بین 30 تا 45 دقیقه انجام گرفتند 
و روی نوار ضبط شــدند. پس از طرح ســؤال اصلی پژوهش، سؤال های بعدی با توجه به توصیف های 
ارائه شده توسط شرکت کنندگان مطرح شدند. مطالب ضبط شده برگردانده شدند و پس از انجام دو مرحلة 
اول تجزيه وتحلیل، برای اطمینان از صحت تفسیر و برداشت پژوهشگران از اظهارات هر شرکت کننده، 
مجددًا به وی مراجعه، صحت تفســیرها با نظر وی بررســی و در صورت نیاز تغییرات الزم انجام شد. با 
انجام 18 مصاحبه و اشباع اطاعات، انجام مصاحبه خاتمه يافت و در مرحلة آخر تجزيه وتحلیل انجام شد.

ماحظات اخاقی نیز رعايت شــد. بدين ترتیب که پــس از ارائة توضیحات الزم در مورد اهمیت 
و هدف های پژوهش، رضايت شــرکت کنندگان برای شرکت در پژوهش و ضبط مصاحبه اخذ و به آنان 
توضیح داده شــد که در مورد انصراف از شــرکت در پژوهش آزاد هستند. پژوهشگران مشخصات کامل 
خود را در اختیار شرکت کنندگان قرار دادند. هنگام انجام مصاحبه خلوت و راحتی شرکت کنندگان فراهم 
شــد. مشــخصات فردی شــرکت کنندگان محرمانه حفظ و به آنان اطمینان داده شد که فايل صدا پس از 
تکمیل يادداشت ها پاک خواهد شد. مطالب استخراج شده از هر مصاحبه به اطاع شرکت کنندگان رسانده 

شد. همچنین به آنان اعام شد که در صورت تمايل می توانند از نتايج پژوهش مطلع شوند.
تجزيه وتحلیل داده ها با اســتفاده از روش »تحلیل مضمون22« صورت پذيرفت. با مطالعة دقیق اين 
متون، ابتدا برای هر يک از مصاحبه های تهیه شــده تمامی ايده های مســتقل در قالب مقوالت اصلی و 
فرعی شناســايی و سپس به هرکدام يک کد اختصاص داده شد. چنین کاری برای هرکدام از مصاحبه ها 
انجام شد و در صورت وجود بخش هايی با مضامین مشابه در متن مصاحبه های قبلی، از همان کدهای 
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قبلی اختصاص داده شــده به عنوان نشــانگر آن ها استفاده شــد. مقوالت شناسايی شده مجددًا در جلسة 
»بحث گروهی متمرکز23« مورد بررســی قرار گرفتند. بر اســاس »رويکرد توافق محور24«، روی مقوالت 
استخراج شــده توافق نهايی حاصل شــد. در ادامه موارد به دســت آمده با تأويات پژوهشگران و ساير 
پژوهش ها مقايسه شدند و درنهايت اين فرايند به بیان عمیقی از ارتباطات کامی از سوی معلمان انجامید.

اعتبار داده های کیفی با استفاده از تکنیک های »تأيیدپذيری25« از طريق خودبازبینی پژوهشگران و 
»اعتمادپذيری26« با هدايت دقیق جريان جمع آوری اطاعات و »هم سوسازی پژوهشگر27« تعیین شد. 
عاوه بر پژوهشگران، متن مصاحبه ها در اختیار متخصص ديگری قرار داده شد و ايشان دوباره مقوالت 
فرعی را از متن مصاحبه اســتخراج کرد و مقايسة مقوالت استخراج شده، نشان دهندة هم سويی نگرش 

پژوهشگران و متخصص موضوعی بود.

یافتهها
پس از تحلیل داده ها، 3 مقولة اصلی و 12 مقولة فرعی استخراج شدند که می تواند نشان دهندة تأثیر 
ارتباطات کامی معلمان باشــد. در جدول 1 مقوالت اصلی و فرعی استخراج شــده از پژوهش به طور 

خاصه آورده شده اند. در ادامه هر يک از مقوالت سه گانه به تفصیل بیان می شوند.

جدول 1.   مقوالت اصلی و فرعی استخراج  شده از پژوهش                                                                                              

مقولة فرعیمقولة اصلی

تأثیر در یادگیری دانش آموزان
تسهیل در یادگیری دانش آموزان

لذت بردن دانش آموزان از یادگیری

افزایش منبع کلمات دانش آموزان

تأثیر در رفتار دانش آموزان

کنترل بهتر کالس درس

توجه و تمرکز دانش آموزان در حین تدریس

اصالح رفتارهای ناشایست دانش آموزان

حرف شنوی بهتر دانش آموزان

درونی کردن تشویقات و تنبیهات

تأثیر در ارتباطات دانش آموزان

کاهش اضطراب دانش آموزان در مدرسه

تعامل بهتر دانش آموزان با یکدیگر

ارتباط بهتر دانش آموزان با اطرافیان خود در بیرون از مدرسه

ارتباط صمیمانه بین معلم و دانش آموزان



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

ش
وه

پژ
ـ 

ی 
لم

 ع
یة

شر
ن

13
 ë 67شمارة
 ë سال هفدهم
ë 1397پاییز

فهم پدیدارشناسانة تجربة زیستة معلمان دوره ابتدایی از ارتباطات کالمی

الف. تأثیر در یادگیری
يکی از مقوالت اصلی استخراج شده که به طور مکرر در مصاحبه ها تکرار می شد، تأثیر در يادگیری 
بود. اين مقوله شــامل تســهیل در يادگیری دانش آموزان، لذت بردن دانش آموزان از يادگیری و افزايش 

منبع کلمات دانش آموزان بود.
در اکثر مصاحبه ها، به نقش ارتباطات کامی در يادگیری دانش آموزان اشاره شده است. به طوری که 
شــرکت کننده شمارة 3 بیان کرد: »کام معلم خیلی در تدريس مؤثره مثًا درس عددنويسی. همة معلما 
درس عددنويسی رو بلدند، اما کامی که يک معلم بیان کنه با کام معلم ديگه فرق می کنه. وقتی می گن 
اين معلم خوبه اون معلم بد، به خاطر کام اوناســت. من خودم رو که با اوايل خدمتم مقايســه می کنم، 
االن با به کاربردن کلمات بهتری که در اثر تجربه به اون رسیدم، متوجه می شم که با يک بار توضیح دادن، 

بچه ها به راحتی و زود درس رو می فهمند.«
از ديگر مقوالت فرعی اين مقولة اصلی، لذت بردن دانش آموزان از يادگیری بود. شرکت کننده شمارة 
8 اظهار داشت: »... بیشتر اوقات در کاس توی صحبتهام از چاشنی شعر و ضرب المثل و آيات قرآن 
که فی البداهه به ذهنم می رســه، اســتفاده می کنم. بچه ها لذت می برند. بعضی وقتا بچه ها به من می گن، 
خانم شــما اين همه شــعر رو چطوری حفظ کرديد؟ می گن ما هم دوســت داريم اينجوری شعر حفظ 
باشیم. گاهی می بینم بعضی از شعرها يا ضرب المثل ها رو اول کتابشون می نويسن. احساس می کنم در 
انتقال مفاهیم به اونا هم تأثیر خوبی داشته. به نظرم اين جوری کامم واسه بچه ها شیرين تر می شه ... .«

افزايش منبع کلمات دانش آموزان مقولة ســوم بود که اکثر معلمان به آن اشاره داشتند. شرکت کننده 
شــمارة 5 بیان کرد: »من وقتی ســر کاس با بچه ها بحثی خارج از درس می کنم و يهو کلمه ای استفاده 
می کنم که تا حاال نشنیدن، ازم می پرسن خانم اينکه گفتی يعنی چی؟ مجبورم براشون توضیح بدم. همین 
باعث می شــه که تو ذهنشــون موندگاری پیدا کنه و همیشه يادش بمونه. حتی بعضی وقتا شده که کلمه 
سنگینی هم گفتم. هرچند سخت بود براشون توضیح بدم يعنی چی، اما يه مدت بعد همین کلمة رو از 

زبون يکی از بچه ها شنیدم.«

ب. تأثیر در رفتار
تأثیر در رفتار مقولة اصلی ديگری بود که در اين تحلیل شناسايی و نام گذاری شد. اين مقولة اصلی 
شامل کنترل بهتر کاس درس، توجه و تمرکز دانش آموزان در حین تدريس، اصاح رفتارهای ناشايست 

دانش آموزان، حرف شنوی بهتر دانش آموزان و درونی کردن تشويقات و تنبیهات بود.
بســیاری از معلمــان بر اين باور بودند که ارتباطات کامی مؤثــر به کنترل بهتر کاس درس کمک 
شايانی می کند. شرکت کنندة شمارة 7 می گفت: »... اگر معلم منطق و احترام و اقتدار تو کامش نداشته 
باشه نمی تونه اونها رو کنترل کنه و بهشون درس رو تدريس کنه. خیلی جاها با کام مناسب همکاری 
بچه ها رو تو کارها و مخصوصًا توی اداره کاس با خودم می طلبم و اونا هم واقعًا همکاری می کنن. چه 
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توی نظم کاس، چه توی تدريس ... .«
کمک به افزايش توجه و تمرکز دانش آموزان در حین تدريس از ديگر مواردی بود که معلمان به آن 
اشاره داشتند. شرکت کنندة شمارة 5 اظهار داشت: »... البته نه اينکه فقط کلمات مهم هستند، لحن معلم 
تــوی ابتدايی و حتی بعضی موقع هــا مکث هايی که معلم بین حرفاش داره، برای تفهیم به بچه ابتدايی 
خیلی مؤثره. واقعًا هر ســال که بگذره، معلم به طور تجربی متوجه می شــه که چه جوری حرف بزنه که 

توجه و تمرکز بچه بیشتر جلب بشه و حرف های معلم رو دقیق بفهمه ... .«
يا شرکت کنندة شمارة 11 بیان کرد: »... توی تدريس هم، تون صدای معلم خیلی اثر داره. مثًا شما 
تو اوج درس هســتی، همة بچه ها رو هم جذب کــردی، برای يه لحظه تون صدات رو می ياری پايین، 
يعنی قبلش که داشــتی درس می دادی داشتی با تون صدای بلند درس می دادی، ولی يه دفعه می خوای 
درس رو به قدرت خداوند ارتباط بدی، مثًا برای درس قلب تو کتاب علوم، با اون تون صدای متفاوت 
و آروم خیلی بیشتر اثر داره. يا مثًا توی درس تقسیم می گم بچه ها عامت تقسیم يه عامت مهربونیه، 
عامت تقســیم می گه من همه چیو به طور مســاوی تقسیم می کنم. اينجا يه دفعه تون صدام رو می يارم 
پايین می گم دل دوستشو نمی شکنه. به نظرم معلم با تون صدا، کامش و صحبت کردنش می تونه بچه ها 
رو جذب خودش کنه. حتی موقعی که داری بهشــون يه بايدهايی رو ياد می ده، وقتی که هیچ کس نبايد 

چنین کاری رو انجام بده، همین ها هم به تون صدا خیلی مربوط می شه ... .«
اصاح رفتارهای ناشايســت دانش آموزان از ديگر مقوالت فرعی اســت که در اين قســمت به آن 
اشاره شده است. شرکت کنندة شمارة 11 گفت: »... وقتی معلم بتونه با يک کام خوب با دانش آموزان 
صحبت کنه، باعث می شه بی نظمی ها به نظم تبديل بشه، بی توجهی ها به توجه تبديل بشه، خشونت به 
عطوفت تبديل بشــه. معلم با به کار بردن کلمات محترمانه، باعث می شه بچه ها هم بهتر حرف معلم رو 
قبول کنند و به قوانین کاسی عمل کنند. مثًا امسال، بعدازاينکه حدود سه ماه از سال تحصیلی گذشته 
بود، دانش آموزی که در مدرســه پرخاشگر و بی قانون شناخته شده بود، به کاس من منتقل شد. ظاهرًا 
بین اين دانش آموز و معلمش تنش زيادی به وجود اومده بود، به طوری که اولیائش هم با معلم درگیر شده 

بودند. چون نمی شد دانش آموز رو وسط سال اخراج کنند، بنابراين اون رو به کاس من منتقل کردند.
جالــب اينکه من هیچ گونه شــیوة خاصی برای اين دانش آموز در نظــر نگرفتم و انجام ندادم. فقط 
همون رفتاری که با دانش آموزان ديگه داشــتم، با اين دانش آموز هم داشــتم و روش همیشــگی خودم 
رو دنبــال کردم. من همون جوری که با احترام با بچه ها صحبت می کردم، با اين دانش آموز هم صحبت 
می کردم و نیومدم به خاطر اون مســائلی که قبًا اتفاق افتاده بود، رفتار متفاوت و بدی باهاش داشــته 
باشــم. باور کنید حتی يک مورد خشــونت يا بی قانونی تا پايان سال از اين دانش آموز در کاس نديدم. 

حتی اولیا از تغییر او تعجب کرده بودند.
اول که اين دانش آموز به کاس ما اومده بود، هم بچه ها و هم اولیا معترض بودند. اما من به بچه ها 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

ش
وه

پژ
ـ 

ی 
لم

 ع
یة

شر
ن

15
 ë 67شمارة
 ë سال هفدهم
ë 1397پاییز

فهم پدیدارشناسانة تجربة زیستة معلمان دوره ابتدایی از ارتباطات کالمی

گفتم: اون دوست داشته به کاس ما بیاد و با شما درس بخونه. از اولیای کاسم هم خواستم که به من 
اعتماد داشــته باشند. يه مدت که گذشــت تمام معلمای فوق برنامه که بین دو کاس مشترک هستند و 

معاونین مدرسه همه می گفتند که چقدر اين دانش آموز خوب شده.«
حرف شنوی بهتر دانش آموزان مقولة ديگری است که به آن اشاره شد. شرکت کنندة شمارة 5 مطرح 
کــرد: »حــرف زدن واقعًا مهمه، اينکه چطوری، با چه کلماتی و با چه لحنی با بچه صحبت کنی. بعضی 
معلما همش کلمات منفی تو دهنشــونه. به نظر من اگر به جای کلمات منفی، همش کلمات مثبت به کار 
ببريم، يواش يواش بچه ها مثبت می شــن. اگر بار منفی هم وجود داشــته باشــه از بین می ره. من سعی 
می کنم با بچه ها مثل خودشون حرف بزنم. اول اينکه خیلی آروم حرف می زنم. بعد هم به زبان بچگانه 
باهاشــون حرف می زنم. به همین دلیل، هر چی بهشــون می گم، قبول می کنن. وقتی با تندی باهاشــون 
صحبت می کنی، بیشتر لجبازی می کنن. ولی وقتی آروم باهاشون حرف می زنی، ازت قبول می کنن. بهتره 
صحبت کردنمون مثل خود بچه ها باشه. باهاشون ساده حرف بزنیم. از همه بهتر همون زبون خوشمونه. 
مثًا وقتی می گیم عزيزم اين کار اشتباهه، خیلی بهتر آزمون قبول می کنن تا بخوای سرشون داد بزنی و 
بگی اين چه کاری بود انجام دادی. بر عکس بیشــتر باهات لج می کنن. توی ابتدايی واقعًا اين جوريه. 

معلم هر چه آروم تر و مايم تر با بچه ها حرف بزنه، خیلی قشنگ تر حرف رو ازش قبول می کنن.«
از ديگر مضمامین فرعی، درونی کردن تشويقات و تنبیهات بود. شرکت کنندة شمارة 9 اظهار داشت: 
»کلمات اين قدر می تونه بار مثبت و منفی منتقل کنه که گاهی اگر شما يه جايزة گرون هم به بچه بديد، 
اين قدر خوش حالش نمی کنه که کلمات محبت آمیز که توأم با احساس غرور و افتخار از کار دانش آموزه 
خوش حالش می کنه. به همین صورت در مورد تنبیه و تذکر هم بعضی از کلمات اين قدر بچه رو به فکر 
در مورد کار اشــتباهی که انجام داده يا کاهلی که کرده، وادار می کنه و مؤثره که شايد هیچ وقت بدترين 

تنبیه هم نمی تونه به اين حد تأثیر اصاحی داشته باشه.«
يا شرکت کنندة شمارة 4 بیان کرد: »... اون کلمات محبت آمیز يا حتی لحنی که داريم می گیم، بسیار 
تأثیر بخش تره. در واقع کام معلم می تونه يه وســیله ای برای تشويق و همین طور تنبیه به لحاظ آگاهی 

دادن به بچه ها باشه ... .«

ج. تأثیر در ارتباطات
مقولة اصلی ســوم، تأثیر در ارتباطات بود. اين مقولة اصلی شــامل مقوالت فرعی کاهش اضطراب 
دانش آموزان در مدرسه، تعامل بهتر دانش آموزان با يکديگر، ارتباط بهتر دانش آموزان با اطرافیان خود 

در بیرون از مدرسه، و ارتباط صمیمانه بین معلم و دانش آموزان بود.
شــرکت کنندة شــمارة 10 در خصوص اضطراب دانش آموزان اظهار داشت: »در يکی از سال های 
کاری ام متوجه ســطح زياد اضطراب در دانش آموزان کاســم شــدم که بعد از صحبت با اولیا و خود 
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دانش آموزان متوجه شدم، متأسفانه طرز برخورد، کام و لحن معلم سال قبل باعث ايجاد اين اضطراب 
در بچه ها و حتی والدين اونا شــده بود. اون ســال من اين مشــکل رو به عنوان موضوع اقدام پژوهی 
انتخاب کردم، چون واقعًا خیلی نگرانم کرده بود و نمی تونســتم کاس رو از لحاظ آموزشی پیش ببرم. 
يکی از راهکارای مؤثر به نظر خودم صحبتايی بود که با اولیا داشــتم. يادم هســت که روی کلمه کلمة 
صحبت هام در مورد هر کدومشون خیلی فکر می کردم. بعضی موقع ها چند ساعت حضوری يا تلفنی با 

يکی از اولیا حرف می زدم. خوشبختانه تونستم اضطراب غیر معقول اونا رو کاهش بدم.«
ديگر مقولة فرعی که تقريبًا اکثر معلمان بر آن اتفاق نظر داشتند، تعامل بهتر دانش آموزان با يکديگر 
بود. شرکت کنندة شمارة 3 گفت: »وقتی معلم تو کاس و مدرسه با بچه ها با کلمه های قشنگ صحبت 
کنه، بچه ها هم کم کم اين کلمه ها رو ياد می گیرن و به کار می برن و توی صحبت کردن با دوستاشون همین 
جوری صحبت می کنن. من همیشــه قبل از اســم بچه ها کلمه آقا رو می يارم. يه بار يکی از اولیا اومده 
بود مدرســه و می گفت آقای محمدی تو مدرســه کدوم معاون هستش چون ديروز پسرم تو خونه ازش 
ناراحت بود که زدتش. من گفتم ما اصًا تو کادر مدرســه آقای محمدی نداريم. بعد از توضیح بیشــتر 
متوجه شدم، منظور پسرشون يکی از بچه های کاسه که من اين جوری صداش می کردم، اونم با وجودی 

که ازش ناراحت بوده، رفته و گفته آقای محمدی منو زده ... .«
مقولــة ســوم در اين بخش، ارتبــاط بهتر دانش آموزان بــا اطرافیان خود در بیرون از مدرســه بود. 
شــرکت کنندة شمارة 13 اظهار داشــت: »من بهترين شــیوة اصاحی رو در مورد بچه ها همین ارتباط 
کامی می دونم. کام ما کام اون ها رو می سازه و رفتار ما رفتار اون ها رو می سازه. ما معلما آينة بچه ها 
هستیم. همه چی رو از ما ياد می گیرن؛ چه کام، چه رفتار، چه لباس، همه چی. بچه ها تمام رفتارهای 
معلم رو تقلید می کنن. هرکاری ما بکنیم، اونا ياد می گیرن و می خوان بیرون مدرسه انجامش بدن. طرز 
برخوردامون با اونا قطعًا در بیرون مدرسه روی رفتارشون اثر می ذاره. حداقل تو مدرسه الگوی مهمیه که 
تو کاس و تو حیاط آروم باشن. به همین دلیل منم مقید می شم که مراقب رفتار و مراقب کامم باشم.«

در آخرين مقولة فرعی به ارتباط صمیمانة بین معلم و دانش آموزان اشاره شد. شرکت کنندة شمارة 4 
گفت: »وقتی معلم از لحاظ ارتباط کامی يا حتی ارتباط چشمی دقت داشته باشه و حساسیت به خرج 
بده، مطمئنًا روی ارتباطش با بچه ها خیلی تأثیر داره؛ مخصوصًا بچه های ابتدايی که احتیاج دارن توی 
مدرســه احســاس امنیت کنن. اگر معلم و تمام کادر مدرسه با لحن و کلمات مناسب با بچه ها صحبت 
کنن، بچه ها رابطة خیلی خوبی با اون ها خواهند داشت. طرز ادای کلمات هم خیلی مهم هستند. به نظرم 
رابطة صمیمی و خوب بچه ها با معلماشــون باعث می شــه خیلی از مشکات درسی و رفتاری بچه ها 
حل بشه. البته منطورم از رابطة صمیمانه اين نیست که احترام بین معلم و دانش آموز از بین بره. ارتباط 
کامــی بد می تونه بچه رو به بدترين يا منزوی ترين دانش آموز تبديل کنه يا همون دانش آموز با ارتباط 

کامی خوب، به بهترين دانش آموز تبديل بشه.«
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بحثونتيجهگيری
پژوهش حاضر با هدف »فهم پديدارشناســانة تجربة زيستة معلمان دورة ابتدايی 
از ارتباطات کامی« انجام گرفت. نتايج نشــان دادند تجربیات معلمان از ارتباطات 

کامی را می توان در سه مقولة اصلی خاصه کرد:
مقولــة اول، تأثیــر در يادگیری دانش آموزان بود که بــا نتايج پژوهش های خان و 
همکارانــش )2017( و صالح و همکارانش )2017( همسوســت. يافته های پژوهش 
حاکی از آن اســت که تســهیل در يادگیری و لذت بــردن دانش آموزان از يادگیری و 
افزايش منبع کلمات آنان در اين مقوله نشــان دهندة اثربخشی ارتباطات کامی است. 
لــذت بردن، چه از انجام يک کار مهم، داشــتن گفت و گو معنی دار با دوســتان، بازی 
کردن در قالب ورزش، و يا صرفًا نشســتن به آرامی در زيبايی طبیعت، کیفیت زندگی 
و کیفیت عمیق تر را افزايش می دهد. در کاس درس نیز لذت از يادگیری پیامد مثبت 
تعامات اثربخش معلم و دانش آموزان است. دانش آموزان آن چیزهايی را که شخصًا 
رضايت بخش و لذت بخش می دانند، دنبال می کنند و به دنبال تجربه هايی هســتند که 
اين احساســات مثبت را فراهم می کنند. وجود مهارت های ارتباطی اثربخش معلمان 
می تواند عشــق بــه يادگیری و لذت بــردن از آن را در دانش آموزان بــه وجود آورد. 
محققــان بر اين باورند که عشــق به يادگیری در فرد، نیــاز به يادگیری را در او ايجاد 
می کنــد و فراگیرنــده را به صورت فعاالنه به ســمت يادگیری ســوق می دهد. در اين 
میان، اگر تاش معلم تنها به تدريس معطوف نباشــد، کار معلم آســان تر می شــود و 
فراگیرندگان خودشــان به دنبال آموزش خواهند رفت )موســوی ندوشن و اسامی، 

.)1394
اين نتیجه بــا »نظرية تعاملی مديريت کاس« نیز هم خوانی دارد. در اين نظريه، 
مســئولیت اصلی نظارت و کنترل کاس بر عهدة معلم و دانش آموزان اســت. قوانین 
و قواعد مورد اســتفاده، توسط معلم و با شرکت دانش آموزان تدوين می شود. تمرکز 
اصلی اين ديدگاه بر رفتار، و تمرکز ثانوية آن بر افکار و احساسات فراگیرندگان است. 
اهمیت تفاوت های فردی در حد معمول به رسمیت شناخته می شود. فراگیرندگان بر 
رفتار خود نظارت و کنترل دارند، اما گروه و جايگاه آن حفظ می شــود. اين پیامدها 
نیازمنــد مهارت باالی معلــم در برقراری ارتباطات اثربخش با دانش آموزان اســت. 
وردی عايــی )1394 ص. 57( نیــز معتقد اســت، در رويکرد تعاملــی، معلم دارای 
مهارت باال در ارتباطات اثربخش، دانش آموزان را در فرايندهای يادگیری شان شريک 
می ســازد. درنهايت مسئول کاس و دانش آموزان توسط راهنمايی های او تصمیماتی 
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را اتخاذ می کنند و با مشارکت دانش آموزان مقررات کاس وضع می شود.
مقولــة دوم، تأثیــر در رفتار دانش آموزان بود که با نتايج پژوهش های يوســف و 
حلیم )2014( و مســلر )2009( همسوســت. يافته های پژوهش نشان دادند که تأثیر 
ارتباطــات کامی اثربخش بر رفتار دانش آموزان، با توانايی بهتر کاس درس، توجه 
و تمرکــز دانش آموزان در حین تدريس، اصاح رفتارهای ناشايســت دانش آموزان، 
حرف شــنوی بیشتر دانش آموزان و درونی کردن تشــويقات و تنبیهات بروز می يابد. 
اســترنبرگ و ژانگ )2005( معتقدند که معلم دارای اين ســبک، برای اثربخشی امر 
آموزش و برقراری ارتباط مناسب بین دانش آموزان، به گونه ای رفتار می کند که نشان 
می دهــد، به آنان عاقه و توجه دارد و از فعالیت با آنان لذت می برد. معلم با حضور 
در فعالیت های فوق برنامة ويژة دانش آموزان، عاقة خود را به آنان نشــان می دهد و 
بــا اين کار، دانش آموزان بدون در نظر گرفتن توانايی ها و يا شکست هايشــان در امر 
تحصیل، مورد احترام و توجه قرار می گیرند. ارتباطات اثربخش معلمان به آنان کمک 
می کنــد، در برخورد با اتفاقــات غیرقابل پیش بینی، مؤثر عمل کنند )بورقانی فراهانی، 
1393(. با توجه به اينکه در رويکرد ارتباط اثربخش، به جای تنبیه رفتارهای ناپسند، 
تشــويق رفتارهای پســنديده پیش بینی شــده اســت، معلم می تواند با تشويق چنین 
رفتارهای پســنديده ای دانش آموزان را برای هم ياری در فراگیری مواد درسی ترغیب 
کند. الگوی تعاملی در مديريت کاس نیز، بر پاية اين ايدة اساســی اســتوار است که 
کنترل رفتار دانش آموز مسئولیت مشترک معلمان و فراگیرندگان است و تنها نمی توان 

مسئولیت آن را به معلمان واگذار کرد )موسوی ندوشن و اسامی، 1394(.
مقولة سوم، تأثیر در ارتباطات دانش آموزان بود که با نتايج پژوهش های پرسی و 
همکارانش )2016( و گیلز )2004( همسوســت. بر اساس يافته های پژوهش کاهش 
اضطراب دانش آموزان در مدرســه، تعامل بهتــر دانش آموزان با يکديگر، ارتباط بهتر 
دانش آمــوزان با اطرافیان خود در بیرون از مدرســه و ارتبــاط صمیمانه بین معلم و 
دانش آموزان نشــان دهندة ارتباطــات کامی اثربخش و تأثیر آن بــر ارتباطات افراد 
است. ماهیت گروهی کاس مستلزم آن است که معلم نیازهای گروه را به عنوان يک 
کل بــر نیازهای فردی دانش آمــوز ترجیح دهد و از راهبردهــای گروهی آموزش به 
جای راهبردهای صرفًا فردی اســتفاده کند. با چنین رويکردی، نقش معلم اين است 
که درون کاس جو ســالمی ايجــاد کند تا يادگیری به طور خــودکار انجام پذيرد. از 
آنجا که هدف مطلوب نظام اجتماعی مدرســه يادگیری است، می توان گفت برداشتی 
که اين ديدگاه از مديريت کاس دارد، بســیار اثربخش و مطلوب اســت. طرف داران 
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اين ديدگاه روابط فردی را يکی از مســائل مهم برای تمام جوامع انسانی می دانند و 
استدالل می کنند: کودکان بايد از نخستین سال های زندگی خود بیاموزند که باهم ساالن 
روابط مثبتی برقرار ســازند. آن ها خاطرنشان می کنند: موقعیت ها و رويدادهای مشابه 
در کاس هايی که اين روابط در آن ها ضعیف اســت، موجب بروز مشــکات جدی 
می شود. منتقدان ابراز می کنند: اغراق در مورد روابط خوب می تواند به آسانی موجب 
کم اهمیت شــدن کســب مهارت ها و دانش شــود. کاس هايی هم هســتند که روابط 

خوب در آن ها موجب می شود، مطلب فراگرفته شده اندک باشد )مسلر، 2009(.
نتايــج فوق را می توان به وجود دو شايســتگی ويژه در معلمان مرتبط ســاخت: 
»شايســتگی عاطفی و شايســتگی اجتماعی". اين دو شايســتگی دانــش، انگیزه ها، 
ويژگی هــا، صفت ها و مهارت هايی هســتند که بــه اجرای مؤثر يا بهتر هر شــغل يا 
نقش کمک می کنند. شايســتگی عاطفی معلمان، يعنی توانايی درک و تفسیر داده های 
عاطفی و اســتفاده از آن برای سنجش موقعیت ها و راهبردی کردن اقدامات مناسب 
يا پاســخ های عاطفی که الگوی کاری خاص آنان را در عواطفشــان مديريت می کند. 
داشــتن شايستگی های اجتماعی به معلمان کمک می کند، توانايی کارکردن به صورت 
اثربخش با ديگران را کســب کنند، و عواطف و احساسات دانش آموزان را بشناسند 
و مديريت کنند. اين شايســتگی به معلمان برای دســتیابی به هدف های شخصی در 
تعامات اجتماعی شــان با دانش آموزان، از طريق برقراری روابط مثبت با آنان کمک 

می کند.
می توان گفت که شايســتگی های عاطفی و اجتماعی معلمان به آنان در برقراری 
ارتبــاط مؤثر با دانش آمــوزان کمک می کند و به بهبود يادگیــری، کاهش اضطراب و 
رفتارهای ناپسند و تعامل مؤثر آنان با معلم و ساير دانش آموزان می انجامد. به طورکلی 
می توان گفت، معلمان مســتبد بر دانش آموزان کنترل زيادی اعمال می کنند و با آن ها 
ارتبــاط کامی زيادی برقرار نمی ســازند. دانش آمــوزان، آنان يادگیرنــدگان منفعلی 
هستند که دســت به ابتکار نمی زنند، همواره دچار اضطراب می شوند و مهارت های 
ارتباطی ضعیفی دارند. اما معلمان خوب، به واســطة مهارت های اثربخش ارتباطی، 
پايه و اساس آموزش وپرورش دانش آموزان هستند و بهبود مهارت های آنان يکی از 
مهم ترين و مؤثرترين سرمايه گذاری های مالی و زمانی است که بايد به آن توجه کرد. 
زيرا با وجود روش های آموزشی گوناگون، هنوز استادان و معلمان يکی از مهم ترين 
عوامل آموزش و يادگیری به شــمار می روند. از محدوديت های اين پژوهش می توان 
به نبود پژوهش کیفی داخلی و خارجی در اين زمینه اشــاره کرد که می توانســت در 
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مقايسه و بررسی هم سويی نتايج پژوهش حاضر با ساير پژوهش ها مفید باشد. افزون 
بــر اين، نتايج پژوهش هــای کیفی تعمیم پذيری کمتری نســبت به پژوهش های کّمی 
دارند که يک محدوديت به شــمار می رود. بر اســاس نتايج حاصل، پیشنهاد های زير 

مطرح می شوند.
معلمان بکوشند همواره آرام، سنجیده، مثبت و بدون پرخاش و مجادله، با تفکر، 

لطیف و نغز با دانش آموزان و همکاران و ديگران صحبت کنند.
نظام آموزش معلمان در کشــور به گونه ای طراحی شــود کــه معلمان در محیطی 

تعاملی آموزش گیرند تا درنهايت بتوانند آن را بین دانش آموزان خود پیاده کنند.
کارگاه های آموزشی ويژه ای در جهت ارتقای دانش و تجربة معلمان و مشاوران 

مدرسه ها با هدف بهبود مهارت های ارتباطی آنان برگزار شود.
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