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Abstract 

The purpose of this study was identifying the culture of teacher communication with 
colleagues, parents, and students in rural and multi-level schools in Lorestan province. 
Qualitative research method and descriptive ethnography were used. A sample of the study 
was 14 primary school teachers, which were selected through purposeful sampling and 
based on the theoretical saturation rate from the cooperative type which has been 
interviewed through semi-structured method. The content analysis method was used to 
analyze the findings. Findings of research showed that teachers had a positive 
communication culture and criticized communication in relationships with colleagues, 
parents, and students. The culture of teacher communication and collaboration with 
colleagues, parents, and students varied according to the environment, level of education, 
and expectations of colleagues, parents, and students. Following items, for positive 
relationships could be mentioned: the application of verbal and non-verbal communication 
principles for conveying lessons concepts to students, Briefing sessions for Parents, and 
Relationship with politeness and respect. Following items, for criticized Cultural 
communication could be mentioned: Teacher ‘malice and pessimism towards each other, 
The sense of negative competition, indifference and non- use of ideas amongst equal 
teachers, the importance of students after the material, not listening to the students 'voice, 
the parents' misleading expectations, and circular-based communication. The results of this 
study would be used to identify the cultural differences and the necessary measures 
regarding the conditions of multi-level classes in the educational system. 
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: انآموزدانشوالدین و ، فرهنگ روابط معلمان با همکاران بررسی

 مدارس روستایی و چندپایه

 4خواه، علی حسینی3اهلل فاضلینعمت ،2نژادحسینرضا حاجیغالم، 1سعید رومانی

 ، ایرانتهران، مدرس دانشگاه فرهنگیاندکتری مطالعات برنامة درسی، . 1
 ، تهران، ایراندانشگاه خوارزمی شناسی، دانشکدة علوم تربیتی و روان ،ریزی درسی مطالعات برنامه ، گروهدانشیار. 2

 ، تهران، ایرانپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشیار. 3
 ، تهران، ایراندانشگاه خوارزمی شناسی، ، دانشکدة علوم تربیتی و روانریزی درسی گروه مطالعات برنامه، استادیار. 4

 (61/90/6908: تاریخ پذیرش؛ 72/90/6901 :یافتتاریخ در)

 چکیده

استان  ةان در مدارس روستایی و چندپایآموزدانشوالدین و ، ایی چگونگی فرهنگ روابط معلمان با همکارانشناس پژوهش حاضر با هدف
 ةمعلمان ابتددایی مددارس چندپاید    شدهبررسیة ؛ نمونه استبودنگاری  قوم -توصیفی کیفی و از نوعپژوهش، روش . گرفتانجام  لرستان

مشدارکتی  انتخاب شد و با ابزارهای مشاهدة معلم  61 ها، داده اشباع نظریبراساس گیری هدفمند و که با روش نمونه استاستان لرستان 
 نشدان داد معلمدان  ها هیافت. انجام گرفتتحلیل محتوا ها  داده وتحلیل تجزیه برای. آوری شد ها جمع دادهساختاریافته عمیق نیمهة و مصاحب

فرهنگ ارتباط و مشارکت معلمدان در ارتبداط   . ان بودندآموزدانشوالدین و ، در ارتباط با همکاران انتقادشدهو مثبت  دارای فرهنگ ارتباط
از روابدط  . ودان متفداو  بد  آمدوز داندش والدین و ، سطح سواد و توقع همکاران، شرایط محیط بهباتوجهان آموزدانشوالدین و ، با همکاران

هدای  اجدرای جلهده  ، انآمدوز داندش  کالمی و روابط غیرکالمی برای انتقال مفهوم درسدی بده   اصول روابط کارگرفتنهب توان بهمی مثبت
 نهدبت بده  بده بددخواهی و بددبینی معلمدان      تدوان ، مدی انتقادشده، از روابط فرهنگی احترامارتباط همراه با ادب و ، توجیهی برای والدین

ان بعد از مدواد  آموزدانشاهمیت ، پایه در بین معلمان هم های یکدیگراز فکر و ایده نکردنتفاوتی و استفادهبی، حس رقابت منفی ،یکدیگر
ایی شناس برای ة حاضرنتایج مطالع. بودن ارتباطا  نام برد ای جا والدین و بخشنامه هتوقعا  ناب، انآموزدانشندادن به صدای  گوش، درسی
 . مفید و کارآمد است آموزشیهای چندپایه در نظام شرایط کالس به با توجهفرهنگی و اقداما  الزم  هایتفاو 

 . مدارس روستایی و چندپایهفرهنگ، روابط، فرهنگ معلمان، فرهنگ  :کلیدی واژگان
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 مقدمه

از و ای موفق است که نیجامعه ؛ بنابراینعوامل زیربنایی آن است ةجوامع در گرو توسع ةتوسع

های آن از کیفیتی برخوردار د و برنامهکنجانبه برآورده جامع و همه صورتبهانتظارات افراد را 

روشدن با جوامع برای روبه ،بنابراین. تر تأمین کندمؤثربهتر و  صورتبهکه مقاصد را  باشد

در . ندسیاسی و فرهنگی نیاز دار، اقتصادی، ابعاد مختلف اجتماعی به شناخت، وضعیت موجود

اجتماعی و  -اقتصادی، توان سه رویكرد کالن و کلی سیاسیمی وپرورش آموزشفهم و شناخت 

را در ارتباط با جامعه  وپرورش آموزش ،نوعیهر سه رویكرد به. کردفرهنگی را از یكدیگر متمایز 

 ةکنندعییناصلی و متغیر ت ةهست ةمثاببر یک بعد و رکن جامعه به یک،اما هر ؛بینندمی و کلیت آن

یادگیری و یاددهی ، بودن آموزش اجتماعی ویژگی جمعی و. کید دارندأتكیه و ت وپرورش آموزش

راه  طور که فرهنگ نیز ماهیتاًهمان، ای فرهنگی استاین واقعیت است که آموزش پدیده گویای

متعددی به های  در پژوهش. شودمی از نسلی به نسل بعد آموزش داده، یابیپذیری و فرهنگجامعه

فرهنگ هر ». (6112 ،0کای ؛0933کوش، ؛ 0931، فاضلی) فرهنگ در آموزش اشاره شده است

گویی به در پاسخها هایی است که اعضای آن جامعه در طول قرون و نسلکوشش ةجامعه ثمر

توان رسید می پذیرفتن این تعریف به این نتیجه با. اندهنیازهای مادی و غیرمادی خود به عمل آورد

 ةساخت ، فرهنگ6نیشابه بیان . (0، ص0933کوش، ) «ای فاقد فرهنگ نیستکه هیچ قوم یا جامعه

 در. گیردمی فرهنگ شكل ،اشدکافی بهرجا یک گروه تجارب مشترک . یک گروه انسانی است

 محترم و باارزش است و هر فرهنگی، دهدمی دلیل هویتی که به اعضای خودههر فرهنگ ب ،نتیجه

توان رویكرد فرهنگی به ، میساده و کلی طوربه. این حق را دارد خود را به دیگران عرضه کند

کلیت  کننده درمثابه عامل تعیین فرهنگ به براساسهای آموزشی مؤلفهامور و  ةآموزش را تبیین کلی

ظام فرهنگی یا ن ةآموزشی همواره درون یک زمین هایبه این معنا که فعالیت. آموزش دانست

گیرند و در عین شكل میو آداب و رسوم ها هنجار، بینیجهان، هاارزش، معنایی متشكل از باورها

                                                           
1. Kai 

2. Shyne 
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تواند ایستایی و پویایی فرهنگ را  می حال آموزش دارای پیامدهای گوناگون برای فرهنگ است و

 . (6101، 0دیویت) ضمانت کند

وجود  همةهای مختلف با نگکار بندد تا همة فره رویكردی که برآن است روشی را به

رویكرد چندفرهنگی درصدد ایجاد تعامل، تفاهم . ارزشمند شمرده شود، رویكرد چندفرهنگی است

صورت های مختلف با کمترین تنش و بهطوری که فرهنگفرهنگی است، بهو تبادل بین

سایر ایرانیان  قوم لر تاریخی مشترک با(. 0931صادقی، )آمیز امكان همزیستی پیدا کنند  مسالمت

( 0939)شیخاوندی . است های بسیاری در این تعامل طوالنی تجربه کردهو فراز و نشیب ،داشته

 هویت و فرهنگ قومی پرهیز شده است طور آگاهانه از پرداختن به مقوالت به نشان داد

، رهای دیگدر مقایسه با استاناستان لرستان  وپرورش آموزشة تاریخچ. (0939، شیخاوندی)

، دهدمی نشان آموزشیسیستم متمرکز نظام  بهبا توجه از زمان حكومت پهلوی تا حال  مخصوصاً

( 0933) بادیآمعلم علی پژوهشنتایج  ،همچنین. فرهنگ استان لرستان نادیده گرفته شده است

بیشترین سهم را در  ،به ترتیب ،عرب و لر، کرد، ترک، بلوچ، ترکمن، قوم گیلک، نشان داد

گرفتن فرهنگ قوم لر در  اند که تأییدکنندة نادیدهمربوطه را به خود اختصاص دادههای درسی  کتاب

و روابط  ایران، آداب فرهنگی یها مجموعه از یكیعنوان  به معلمان لرستان. است وپرورش آموزش

 عینظام آموزشی، موضو بر آن آثار که ،دارند روستایی و عشایری مناطق در ویژهبه خاصی فرهنگی

 ارتباط معلمان فرهنگ با ارتباط در پژوهشی دادن انجام ،بنابراین. است اییشناس و پژوهش قابل

 خاص فرهنگی و قومی، زبانی محیطی، شرایط یهاها، باورها، پراکندگیبه نگرش توجه با لرستان

 دیمیال دهشتا هةد به پاییارو یهارکشو معلمی درفرهنگ  به ختنداپر بقةسا .دارد ضرورت استان

است های متعددی به فرهنگ معلمی اشاره شده پژوهش در. (0936، میرعرب رضی) گرددمیبر

 و زشموآ تصالحاا نجریا در ده استکر تأیید الم،(. 6112، 9؛ الم6102و همكاران،  6گلیگروس)

                                                           
1. Davitt 

2. Gligorovic 

3. Lam & Lidstone 
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 هایدر نظام. شودشود یا اصالً شنیده نمیمی گرفته هیددنا دییاز حد تا نمعلما ایصد ورش،پر

 های پدیده آموزشی عالوه بر مسائل کمّی و همگانی آموزش، ناگزیر از توجه به مسائل کیفی

ترین را ضمن توجه به منابع و تجهیزات از طریق اصلی آموزشیهستند و ارتقای کیفیت  آموزشی

 . (6102، گلیگروس و همكاران)اند مطالعه کردهعامل یعنی معلم 

برای پرداختن به مسائل فرهنگی پژوهش حاضر عزیمت  ةنقط( 0936) پژوهش میرعرب رضی

 صورتبهپژوهش خود بیشتر  دراو . معلم با این رویكرد شد و در این زمینه بسیار راهگشا بود

که درک  ،بوده برنامة درسیی فرهنگی در تغییرات شناسبر مباحث انسان تأکیدنظری به دنبال 

 ،ت بسیاروق با وجودِاین پژوهش . اصالح استفرهنگ معلمی عاملی ضروری برای آغاز هرگونه 

فرهنگ  ةاین است که اساس کار این پژوهش برمبنای پرسشنام ضعفاز نقاط . دارد نقاط ضعفی هم

نه فرهنگ  است، فرهنگ سازمان و اساس ساخت این پرسشنامه بر است همكاران و 0دانهامسازمانی 

و دیدن همة جوانب فرهنگ معلم  نگاریمردمتی مشارکة اینكه بر مشاهد معلمی و از نقاط ضعف دیگر

نپرداخته است و فقط بر نظر معلمان در پذیرش گرفته،   انجام ایرانتحقیقاتی که خارج از  ةادام بهباتوجه

محور نیاز 01نشان داد ( 0930) کاشی ،همچنین. شده است تأکیددرس علوم ر تغییرات د فتنپذیرنو 

، ان و اولیاآموز، دانشبا همكاران مؤثرتوانایی برخورد و ارتباط  از اندعبارت آموزشی برای معلمان

و پایدار و عوامل  مؤثرآشنایی با شرایط یادگیری ، ثیر انگیزش در یادگیری وآموزشأآگاهی از ت

 ةآگاهی از قوانین آموزشی حوز، تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت مؤثرهای شیوه، در آن مؤثر

 فقط پژوهش اودر  که است ابتدایی ةاهداف کتب درسی دور ا ساختار وآشنایی ب، کاری خود

 . ها بیان شده استایی و واکاوی آنشناس بدون پرداختن به آموزشینیازهای اهمیت 

 و نتایج ،سیدر ریزیبرنامه یندافر در نمعلما شرکت یپژوهش در( 0939) فتحی واجارگاه

 فاقد نمعلما انیرا شیزموآ منظا دردارد،  ریشوک هر شیزموآ منظا ایبر ریبسیا یهاوردستاد

، بین خالقیت نشان داد (0939) قمریان. هستند مینهز ینا در یگیرتصمیم رتقد هرگونه

                                                           
1. Danham 
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 مثبت و معناداری وجود داردرابطة  ،خطرپذیری و توجه به جزئیات و میزان مشارکت دبیران

 ریزیبرنامه یندافر در نمعلما کترامش داد ننشا (0930) ایزدی و گویا هشوپژ. (0939، قمریان)

 نقش که نجاآ از. ستا دهبو حمطر سیدر ریزیبرنامه یهاوقلمر نشدتخصصی نماز از سیدر

 یشافزا سبب ، مشارکت آنانستا ریمحو نقشی سیدرمة برنا ایجرا و ینوتد، حیاطر در نمعلما

 . دشومی درسیة مبرنا در نناآ تعلق سحساا

است که فرد را از  0معتقد است روابط کاری و همكاری همان سپری (0922) استورا ،همچنین

کنند و می کارکنان احساس نگرانی و خطر، وقتی روابط ضعیف باشد. کندمی محافظت آثار منفی

نتیجه  شود و درمنجر می و حمایت کم کمة عالق، کم داشتن روابط ضعیف به اعتماد ،عالوه بر آن

کارکنانی که روابط سستی با  و دهندنمی دیگران از خود نشان رغبتی به شنیدن مشكل، افراد

؛ این مشكل، دانندمی همكاران خود را مقصر، شوندمی وقتی دستخوش استرس، همكاران دارند

 . شوندمی های اداری توصیفسیاستعنوان  بهکه معموالً  ی استناشی از رقابت و تعارضات

و  ستا ترمطلوب پایینحد  از ییابتدا ارسمد در نمعلما کترمشا داد ننشا (6112) یکا

 ثربخشیا و نمعلمامشارکت  نمیا طةبرا از بیشتر سهرمد ثربخشیا با، سهرمد جوّ نمیا طةبرا تشد

 و 6کاردس. دارد دجوو وتتفا نمعلما کترمشا بمطلو و دموجووضعیت  نمیا و ستا سهرمد

که معلمان جدید از تعامالت درون نشان دادند قسمت زیادی از هنجارهایی  (6110)همكاران 

این  پژوهشاز نقاط مثبت این . شودمی معلمان باتجربه مشخص ةوسیلهباند، همدرسه بیان کرد

در محیط ها است که به بررسی فرهنگ روابط معلمان پرداخته و اینكه این فرهنگ بر تجارب آن

برده  سؤالوارد را زیر ن تازهگذار است و فرهنگ منفی به حساب نیاوردن معلماتأثیریادگیری 

 . است

 رکا به یتفسیر هنگا با ای شتهرنمیا یدیكررو نوعی به حاضر بحثیادشده، مطالب  بهبا توجه 

 که (قوم لرنمایندة ) ان استان لرستانمعلمارتباط  فرهنگ دشومی سعی دیكررو ینا در. ستا معلم
                                                           
1. Buffering 

2. Kardos 
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ة اصلی در مطالع مسئلة ،بنابراین. دشو تحلیل و شناساییشده است، و بررسی  پژوهشکمتر 

 ةارتباط معلمان مدارس روستایی و چندپای ایی وضعیت کنونی فرهنگشناسواکاوی و حاضر،

معلمان ة نوع رابط دهندةنشان فرهنگ ارتباط. است معلمی عوامل فرهنگ ارتباط براساسلرستان 

بر فرهنگ  پیشین های وهشپژدر . ان و والدین استآموز، دانشبا همكاران آموزشیدر مسائل 

پژوهش در  ؛ اماپرداخته شد آموزشیدر محیط و نقش همكاری معلمان در نظام  ارتباط همكاران

فرهنگ ارتباط معلمان با والدین و ، با همكاران ایی فرهنگ ارتباط معلمانشناس عالوه بر حاضر

مسأله اصلی پژوهش این  در نهایت، .شد اییشناس دارد،اهمیت  آموزشیان که در نظام آموزدانش

 هیو چندپا روستایی مدارس آموزان در و دانش نیفرهنگ روابط معلمان با همكاران، والداست که 

 چگونه است؟

 پژوهش شناسی روش

. توصیفی است، از منظری این پژوهش. بوده است نگاریقومکیفی از نوع ة حاضر، روش مطالع

توصیفی از مردم و  معنای به 0نگاریقوم، پردازدمی های مختلفپژوهشگر به توصیف علمی فرهنگ

، بورگ و گال) است نگاری نگاری یا مردمقوم پژوهشمفهومی محوری در  ،فرهنگ. هاست فرهنگ

شدن در زندگی در یک زمینة قابل مطالعه و مقایسه با  نگاران از طریق غرقمردم». (0932 گال،

بینی پیشتوصیف و ، کرده و شرایط را تبیین تفكیک، را توصیفها متغیر، زمینة پژوهش علمی

از طریق بررسی متون پژوهش حاضر، نخست در . (651، ص0932و مسلمی،  خنیفر) «کنند می

در این مرحله . شده استایی فرهنگ معلمان طراحی شناسة چارچوب اولی، مرتبط با مصاحبه

 انمیز و ینظر یهارمعیاساس بودند که برا استان لرستان دورة ابتداییمعلمان ة پژوهش، نمون

 ةدر این روش انتخاب آگاهان. نداهشد بنتخااپژوهش،  ایبر نشاحتمالیا بخشیشناییرو

زیرا افرادی که  ؛دشوکه اطالعات جدیدی ارائه است  های خاص توسط پژوهشگرکننده شرکت

                                                           
1. Ethnographic 
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 انتخاب اه پرسشبرای پاسخگویی به ، دارند شدهموضوع مطالعه در زمینةبیشترین اطالعات 

اشباع نظری تعیین شد و به  براساسگان در پژوهش کنندمشارکتتعداد  ،بر این اساس. شوند می

کنندگان در تدریس شرکت ةسابق. مرد و زن بودند سیتشوندگان از دو جنمصاحبه. نفر رسید 01

تی مشارک ةمشاهد، وری اطالعات در بخش کیفیآروش گرد. سال بوده است 63 تا 1بین  ،مصاحبه

های متنی داده. ساختاریافته بودنیمه ةمصاحب ،تا حدی مشخص بودند ها پرسشاینكه  بهبا توجه و 

با  ،پژوهشی بودند پرسششده از مشاهده و مصاحبه که دارای معانی خاص در پاسخ به استخراج

 دیجاای ابرک مال ترینپرسش، مهمران یید همكاأت. توصیف و تفسیر شدند ها پرسش بهتوجه 

به  پژوهشران همكا ، تأییدهش حاضروپژدر . (6115، 0مرتن)است کیفی  های پژوهش ر درعتباا

خالصه  ها راگفتهمحقق ، مصاحبهن پایا در ،لمثاای بر. گرفتم نجااسمی رغیرو سمی رشكل دو 

ضعیت شخص هستند یا و ةکنندمنعكس، صحیحر طوهمحقق بی شتهاددایا یاآ :میپرسیدد و میکر

شته اگذاک شترابه  تفسیر ایبر کننده ی شرکتعضاابا  پژوهش ارشپیشنویس گز ،سپس، ؟خیر

ی هانموای آزبرر عتباا کردنهمافری هااز روشیكی ان نیز به عنو، ینگرچندجانبه. میشد

و شد  کار گرفته به حاضر هشوپژدر  همشاهدو مثل مصاحبه ای چندگانه ابزارهای. ستاکیفی

 . شده استبا تحلیل محتوا بررسی و ها روشین اطریق ت از طالعاا

 های پژوهشیافته

 .های پژوهش به شرح زیر سازماندهی شده است های پژوهش براساس پرسش یافته

 ؟است با همكاران چگونه مشارکت معلمان ابتدایی مدارس چندپایه فرهنگ ارتباط و .1پرسش

فرهنگ ارتباط و مشارکت معلمان ها، رسانگرفته و بیانات اطالع های انجام به مشاهدهبا توجه 

توان به مفاهیم و جمالتی شناسایی شد که در ادامه، میبا همكاران به دو صورت مثبت و انتقادشده 

به مشاهدات با توجه . متفاوت در زمینة فرهنگ ارتباط و مشارکت معلمان با همكاران اشاره کرد

                                                           
1. Mertens 
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علمان باهم ارتباط دارند، زنگ تفریح است؛ گرفته در طول سال تحصیلی، بیشترین زمانی که مانجام

که در  -دقیقه در اتاق معلمان 51های تفریح در طول روز معلمان حدود به احتساب زنگبا توجه 

در کنار یكدیگرند و جذابترین کار در زنگ تفریح،  -بیشتر مدارس مشترک با اتاق مدیر است

معلمان، زمان مناسب عالوه بر زمان نبود اتاق کاری مجزا برای همكاری . خوردن چای است

دادن  آموزان و بودجة الزم برای انجامکالسی برای حضور در مدارس برای بررسی مشكالت دانش

هایی تبدیل کرده است که بدون همكاری با سایر معلمان کارهای پژوهشی، معلمان را به ماشین

گونه دغدغة فكری ه دهند و هیچبندی خاص، در کالس ارائاند محتوایی را طبق زمان فقط موظف

معلمان در این . آموزان در ارتباط نداشته باشندو علمی دقیق برای مسائل درسی و یادگیری دانش

ارتباط معلمان در . شده از باال، درگیر شوندهای تحمیلاند، تا با نوآوریسطح تنها گذاشته شده

هایی که از طرف اداره به تر بخشنامهبیش. هاستصورت رسمی و در حد بخشنامهسطح مدارس به

شود، ربطی به رابطه و مشارکت معلمان باهم ندارد و بیشتر تأکید بر این است مدارس فرستاده می

با . صورت انفرادی انجام دهند و مشارکت زیادی بین معلمان وجود ندارندها را بهکه معلمان کار

پایة خود  در استان لرستان نسبت به معلمان هم پایهگرفته، معلمان همبه مشاهدات انجامتوجه 

های کاذبی وجود دارد که تا حدی این نوع ارتباط به ها رقابتارتباط کمتری دارند و بیشتر بین آن

به با توجه . گردد های ادارات برمیفرهنگ جامعه و نوع سیستم آموزشی و بخشنامه

بار محل صورت چرخشی هرچند سال یکان بهگیرد و معلمهای که در اداره شكل می بندی تقسیم

واسطة ارتباط مستمر و دائمی ها متفاوت است، صمیمیتی که در کارکنان ادارات دیگر بهخدمت آن

شود؛ علت اصلی این صورت خانوادگی وجود دارد، در مدارس ایجاد نمیو در بعضی مواقع به

واسطة سیستم نظام های منفی که بهموضوع را جوّ مدرسه و ارتباطات رسمی معلمان و رقابت

ای دربارة جلسات شورای معلمان در دفترچه. توان بیان کردآموزشی به وجود آمده است، می

بار این جلسه را برگزار کند تا معلمان در مدارس وجود دارد که مدیر موظف است ماهی یک

ایی ارائه دهند؛ که در بیشتر ارتباط با مسائل آموزشی و مشكالت مدرسه، انتقادات و یا پیشنهاده

در بعضی . شودصورت فرمالیته پر میمواقع بدون برگزاری جلسات شورای معلمان این دفترچه به
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های نامتعارف و در بعضی مواقع دادن القاب زشت، ارتباطات همكاران واسطة شوخی از مدارس به

ان نسبت به همدیگر فرهنگی کمتر شده، و بعضی مواقع موجب برخوردهای نامناسب همكار

شود؛ عامل این معضل، جوّ نامناسب در محیط مدرسه و در نتیجه، ارتباط کمتر معلمان نسبت  می

ها در مدارس، یا جمله اسكان چندروزة بعضی از آن معلمان به دالیل متعدد، از. شودبه هم می

متند، ارتباط اینكه ممكن است در اکثر مواقع چندین سال کنار هم در یک مدرسه مشغول خد

به مشاهدات، تأثیرگذاری روابط مدیران در مدارس به چند با توجه . صمیمی بیشتری دارند

موقع ورود و خروج ندارند و همین نظم بوده و بهصورت است؛ نخست، بعضی از مدیران بی

اند، ولی  شود؛ دوم، مدیرانی که منظمانظباطی معلمان و سایر عوامل کادر میسبب بی

نداشتن در بیشتر مواقع مشكالتی را در سطح مدرسه  پذیری الزم را ندارند و همین انعطاف فانعطا

اما مدیرانی هستند که عالوه بر نظم در مباحث آموزشی و تربیتی، دارای روابط . کندایجاد می

 خود سببای با معلمان هستند و این روابط مناسب مدیر با معلمان، خودبهانسانی بسیار پسندیده

 مه روابط مؤثر، همراه با مشارکت معلمان در مسائل مختلف درسی و غیردرسی در ارتباط با

  .شود می

کارکنان مدرسه سالم و  مدیر با همكاران درست و منطقی باشد و جوّة اگر رابط در هر مدرسه

مطلوبی صمیمی و  ةخود در بین معلمان رابطهخودب ،به نیازهای عاطفی همكاران توجه داشته باشند

معلمان دوست ندارند با دیگر  این است که در این استان آموزشیاز مشكالت نظام . آیدمی پیش

فقط خود  معلمان در بررسی مسائل درسی سهیم باشند و درست یا اشتباه تمام مسائل کاری را

ی است که پرسش را صورتبهشرایط ، گیرند و اگر مشكلی وجود داشته باشدمی معلمان برعهده

بیشترین زمان ارتباط معلمان باهم در زنگ تفریح . دانندمی سوادی معلمدهندة ضعف و بینشان

شخصی و خانوادگی ، مباحث سیاسی، مسائل روزمره دربارةن بیشتر ادر زنگ تفریح معلم. است

شده این است که در مناطق روستایی به علت آشنایی و از دیگر مشكالت مشاهده. کنندمی صحبت

گوی بعضی و نوع گفت. کردندمی پوشیکاری همدیگر را چشممعلمان و همكاران کم، بازیطایفه

ن روستا نشان از صمیمیت و رابطة فراتر از محیط مدرسه بود و اینكه عالوه بر محیط ااز معلم

 . مدرسه در طول هفته به مراتب باهم ارتباط داشتند
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شونده شود که اکثر افراد مصاحبهمی طور استنتاجاینها رساناطالعبا نگاهی به بیانات  ،همچنین

 برای معلمان در ارتباط با همكاران شدهفرهنگ روابط انتقاد فرهنگ روابط مثبت و هم هم

 : شودمی ها پرداختهرسان اطالع هایکه به بیان برخی نظراند کرده اییشناس

هست که از طرف اداره  های مدرسهرابطه با همكاران و مشارکتمان باهم در حد بخشنامه» -

صورت رسمیه، البته بیشترین رابطة ما در زنگ تفریح و هنگام خوردن آید و بیشتر به می

 (.0رسان  اطالع) «...چای با همدیگه هست و رابطة آنچنانی با هم نداریم

کنیم، مثل چون تعداد ما معلمان زیاده و هرسال یا دو سه سال در یک مدرسه خدمت می» -

ت ارتباطاتمان زیاد صمیمانه نیست و در حد شغلمونه؛ مثالً ضامن یكدیگه در بقیة ادارا

 (. 9رسان  اطالع) «ریمبار با هم تفریح میشیم در همین حد یا در روز معلم یکها میبانک

اگر رابطه با توجه با مشكل شخصی باشد و همكاری نیاز به کمک مالی یا غیرمالی داشته » -

مثال بیماری پیش بیاید به هم عنوان  بهنوادگی دچار مشكل بشه، باشد و یا در زمینة خا

 (. 1رسان  اطالع) «کنیمکمک می

در مجموع در اجرای امور کاری با یكدیگر تعامل و همكاری صمیمانه عمیقی دارند، برای » -

کنیم و صمیمانه باهم مثال، در روش تدریس بعضی از دروس با یكدیگر تبادل نظر می

 (. 2رسان  اطالع) «همكاری داریم

پایه که رقابت و شاید گفت معلمان هم: روابط معلمان با همكاران به دو صورت است» -

دهند و دوست ها وجود دارد و شگرد تدریس همدیگر را لو نمی حسادت زیادی بین آن

دارند، نفر اول پایة خودشان باشند و همین سبب شده بعضی مواقع پشت سر هم حرف 

 «صورت عادی استها که بهت همدیگر را لو بدند و دوم، رابطه با بقیة پایهبزنند و اشكاال

 (. 3رسان  اطالع)

رابطة معلمان با هم رابطة دوستانه و تعاملی است و بیشتر از اوضاع همدیگه از لحاظ » -

معیشتی، خانوادگی باخبر هستند و در هنگام بروز مشكل در کنار همدیگر هستیم؛ مثالً در 

 (. 01رسان  اطالع) «ها در کنار هم هستیمو در غم هاشادی
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رسان  اطالع) «کنیمپژوهی با همكاری و همفكری طرح را اجرا میهای درسدر برنامه» -

00 .) 

ها رفتارشان خشک و معلمان با همكارانشان بعضاً رفتار مهربان و صمیمی دارند و بعضی» -

 (.06رسان  اطالع) «کننددستة سوم انزواطلبی را پیشه می

روابط در بیشتر اوقات همراه با روابط خانوادگی است و در طول یک ماه ممكن است » -

 «چندبار ناهار و شام با هم باشیم و این روابط در بیشتر اوقات در آینده نیز ادامه دارد

 (. 09رسان  اطالع)

ای اداره نهگواگر برای یكی از همكاران مشكلی به وجود بیاید، همكاران کالس او را به» -

 (. 01رسان  اطالع) «ای وارد شود و نه به کالس همكارکنند که نه به کالس خود لطمهمی
 

 شناسایی فرهنگ مشارکت و ارتباط معلمان با همکاران .1جدول 

 کدهای توصیفی کدهای تفسیری کد تبیینی

 فرهنگ ارتباط

معلمان با 

 همكاران

نگاه مثبت به فرهنگ 

 ارتباط و مشارکت

 بین همكاران های بهگاهی و تجرآتقال ان -

 گرابودنپذیرش خطاهای یكدیگر و واقع -

 های مختلفدر زمینهمشورت و نظرخواهی  -

 های پایداردوستی -

 تعاون و همكاری ةروحی -

 همكاری داوطلبانه و صمیمی -

 پایهحس پرسش و پاسخ در معلمان هم -

 یكدیگر هاهمكاری در حد رفع اشكال و ایراد -

 تدوری از تشریفا -

دیدگاه منتقدانه به فرهنگ 

 ارتباط و مشارکت

 جاحس حسادت و انتقاد بی -

 بدبینی و بدگویی نسبت به هم ،بدخواهی -

 تفاوتی نسبت به یكدیگرحس بی -

 های یكدیگراز فكر و ایده نكردناستفاده -

 پایهحس رقابت منفی در بین دبیران هم -

 رسمی و در محیط مدرسه طوربهروابط فقط  -

 و در محیط مدرسه روابط سطحی -



   971                                مدارس روستایی و چندپایه: آموزانبررسی فرهنگ روابط معلمان با همکاران، والدین و دانش

  

 

 ؟است با والدین چگونه مشارکت معلمان ابتدایی مدارس چندپایه فرهنگ ارتباط و .2پرسش

، که در صورت بروز مشكالت رفتاری طوری استمعلمان در بیشتر اوقات با والدین  ةرابط

ع کنند و در زنگ تفریح برای رفمی والدین به مدرسه مراجعه، انآموز دانشتربیتی آموزشی، 

ان آموزدانشکنند و سعی در اصالح و بهبود شرایط می ان باهم تبادل نظرآموزدانشمشكالت 

ارتباط بیشتری با معلمان دارند و اولیا با  تحصیالت بیشتری دارند،هایی که خانواده بیشتر. دارند

معلمان هم مدیر و  آورند ومی دسته ب اطالعاتی هم از وضعیت تحصیلی فرزندانشان ،این ارتباط

 تحصیالت و سوادبه علت سطح . گیرند کار می بهیادگیری  در آموزش و را مدرسه اطالعات آنان

بودن تدریس از نظر بعضی والدین رابطة بین معلمان و  اهمیتمردم روستا و بی بیشتر ،پایین

از  والدین کاره است وتنهایی همهمعلم بهاست،  والدین در این مدارس در سطح بسیار پایینی

در . نیستند یادگیری-یاددهی فرایندو در جریان  اند اطالعبی وضعیت تحصیلی فرزندانشان تقریباً

یا معلم در فضای  ،مدیر فناوری،شرایط و امكانات موجود و پیشرفت  به با توجهبعضی از مدارس 

رتباط دارند و ان اآموزدانشان برای رفع مشكالت آموزدانشباوالدین ، دادن گروه مجازی با تشكیل

 . کردن موانع همراه با والدین هستند سعی در برطرف

ان در کالس معلمان حضور آموزدانشهمراه با ، انآموزدانش یاولیا، در اوایل سال تحصیلی

در طول سال تحصیلی  والدین و وظایفآموزشی و معلمان در ارتباط با مسائل تربیتی و یافتند 

در  مخصوصاً ،توان به چگونگی حضور والدین در طول هفتهیم جمله از؛ مباحثی بیان کردند

دهند و می انجام ان در منزلآموزدانشتكالیفی که  بهبا توجه وظایف والدین ، های تفریحزنگ

والدین از  یجا هتوقعات ناب در بعضی از مدارس. گرفتی کافی انجام رسان، اطالعموارد دیگر

 ویژه ، بهو ایجاد مشاجراتی بین معلم و والدین شده است معلمان در بیشتر مواقع سبب مشكالت

مكان نشستن ، بیشتر این مشكالت به روش ارزشیابی معلمان؛ های فامیلی دخیل باشداگر قرابت

که در بیشتر مواقع  گرددبرمی ان و نحوة تدریس معلمانآموزدانششیطنت و دعوای ، انآموزدانش

خوبی قابل حل به ،انجام دهند ،اتی که معلمان ممكن استبا صحبت معلمان با والدین و تغییر

صوری  صورتبهانجمن اولیا و مربیان در بیشتر مدارس روستایی دورة ابتدایی استان لرستان . است
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جلسات ؛ نوع ارتباط والدین با مدارس به چند صورت است. شودمی و بدون ترتیب اثر برگزار

 بیایند وشود به مدرسه می اولیا خواسته همةارس که از مباحث عمومی در سطح مد دربارةگروهی 

 ةسعی در روشنگری والدین و یا ارائ ،ان استآموزدانشکردن مباحثی که در ارتباط با کل  با مطرح

شود یا می مسابقات خاصی که در سطح مدارس برگزار مثالً؛ آموزش دارند دربارةاولیا  نظرهای

 صورتبهبعضی مواقع نوع ارتباط والدین . هاکت در آزمونان برای شرآموزدانشنوع آمادگی 

یا مشكات درسی ، غیبت، خیرأت مثالً، ان استآموزدانش مسئلهنوع  بهباتوجه فردی والدین احضار

 مورد نظر را از طریق تلفن حل مسئلةتلفنی است و  صورتبهنوع دیگر ارتباط ، انآموزدانش

به علت سواد پایین و  ،والدین از سویان آموزدانشعلمی  یفرهنگ کمک مادی به ارتقا. کنند می

، پست یا سطح سواد، ثروت، های والدین مانند مقامویژگیهاست؛ آن خانواده مشكالت اقتصادیِ

گذار است و سبب توجه تأثیراین نوع والدین  انآموزدانشن در نوع برخورد با ادر بعضی از معلم

ادبی یا  بی، زرنگی و تنبلیشود، می والدینتأثیر  ةواسطان بهوزآمدانشو محبت یا احترام بیشتر 

گذار است و در اکثر اوقات تأثیرن با والدین اان نیز در نوع برخورد معلمآموزدانشادب داشتن 

 . دب ارتباط بهتری دارندؤان زرنگ و مآموزدانشمعلمان با والدین 

شونده شود که اکثر افراد مصاحبهمی ور استنتاجطاینها رساناطالعبا نگاهی به بیانات  ،همچنین

در ارتباط با را برای معلمان  شده و ناپسندفرهنگ روابط انتقاد فرهنگ روابط مثبت و هم هم

 : شودها بیان میرسان اطالعبرخی  در ادامه، نظر .اندکرده اییشناسوالدین

ها  رسانی آناولیا قصد یاریدر ابتدای سال تحصیلی معلم با برگزاری جلسة توجیهی برای » -

 (.0رسان  اطالع) «آموزان را دارددر امر آموزش به معلم و دانش

های فامیلی و خویشاوندی بسیار خوبه؛ رابطة معلمان با والدین در منطقة ما به علت قرابت» -

 «شود می ولی گاهی همین توقعات فامیلی در ثبت نام و نمره دادن سبب کدر شدن روابط

 (. 6سان ر اطالع)

ها رابطة آنچنانی وجود ندارد، بعضی از والدین بیشتر از پیشرفت و مشكالت درسی بچه» -

بعضی از والدین برای توجه بیشتر به فرزندشون و اعتراض . باخبرند و بعضی هم کمتر
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آموزان آموزان دیگه با هم ارتباط داریم و بیشتر وضع درسی و اخالقی دانشنسبت به دانش

 (.1رسان  اطالع) «دهیمها گزارش می رو به آن

آمیز باشد و معلم رابطة معلم با والدین کالس باید بسیار صمیمی و دوستانه و محبت» -

راحتی بیان کند تا اولیا هم در حل آموزان و محیط کاری را بهبتواند مشكالت دانش

 «دهای محیط آموزشی با معلم همكاری الزم داشته باشنمشكالت مدرسه و کمبود

 (5رسان  اطالع)

صورت پویا و مستمر، با احترام متقابل، پیگیری وضعیت درسی، اخالقی رابطه باید به» -

 (. 2رسان  اطالع) «های آموزش خانواده و انجمن اولیا باشدفرزندان، و شرکت در کالس

ی آموزان بیشتر در زمینة مسائل و مشكالت درسی، تربیتی و انضباطارتباط با اولیای دانش» -

صورت فردی براساس گیرد، بیشتر در طول سال تحصیلی و بهشاگردان صورت می

 «شود می آموزان برقرار ضرورت با هماهنگی و اطالع قبلی، به دفعات با اولیای دانش

 (. 2رسان  اطالع)

معلم باید حتماً در طول هفته با والدین ارتباط داشته و جلسات ماهانه نیز باید برگزار شود » -

توانند پشتیبان خوبی برای مدرسه باشند و همواره مدرسه را در تهیة وسایل ن میوالدی

 (.3رسان  اطالع) «ها پشتیبانی کنندمورد نیاز برای فعالیت

 از اولیا شناختها وقت خیلی. دارد قرار اولیا دید از مشاور جایگاه در معلمها وقت بعضی» -

 (.3رسان  اطالع) «بالعكس و ودشمی کامل معلم یهاصحبت با آموزاندانش

آموزان رسیدگی کامل داشته و انتظار دارند که تنهایی به دانشوالدین توقع دارند معلم به» -

های اخیر بسیاری از های تدریس در سالبا تغییر روش. ها بدهندتكالیف زیادی به آن

بدی بر سر راه ها آشنایی ندارند و این خود یک چالش بسیار ها با این روشخانواده

  (.00رسان  اطالع)« هست

خصوص در امروزه با تغییراتی که در محتوای کتب درسی رخ داده است، نقش والدین به» -

اندازة معلم نباشد، کمتر از آن نیست و برای تحقق این مهم باید های پایین بهپایه
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این محتوا آگاه کرد  ها را از های توجیهی برای والدین برگزار کرد و تا حد امكان آن کالس

 «تا با همكاری خانه و مدرسه امر یادگیری به صورت درست اجرا و تحقق یابد

 (.06رسان  اطالع)

شود؛ مثالً در کالس، سادگی انجام میآموز بهطریقة برقرارکردن رابطة معلم با اولیا و دانش» -

کردن پوشة کار  اهم در درستخوکنم، از اولیا میهمیار معلم استفاده میعنوان  بهمن از اولیا 

 (.01رسان  اطالع) «آموزان به من کمک کندها یا بررسی تكالیف دانشبچه
 

 شناسایی فرهنگ مشارکت و ارتباط معلمان با والدین .2جدول 

 کدهای توصیفی کدهای تفسیری کد تبیینی

 فرهنگ ارتباط

معلمان با 

 والدین

نگاه مثبت به 

فرهنگ ارتباط و 

 مشارکت

 باط مستمر والدین با معلمانارت -

 همراه با ادب و احترام ارتباطِ -

 های توجیهیاجرای جلسه -

 و رفاهی آموزشیپیشبرد اهداف  برایهمكاری  -

 موزشآ در امرکمک از والدین  -

 ان در منزلآموزدانشتكالیف  بهباتوجهوظایف والدین  -

 برگزاری جلسات گروهی در مباحث عمومی -

 ارتباط از طریق فضای مجازی -

 بعضی والدین در ارتباط بهتر تحصیالت و دانش زیاد تأثیر -

دیدگاه منتقدانه به 

و  فرهنگ ارتباط

 مشارکت

 گذاری هو نوع نمرآموز دانشمحل نشستن ، مورد از روش تدریسمندی بیگله -

 انتظارات بیش از حد از یكدیگر -

 کردن والدین از وضعیت درسی و اخالقی گاهآدر حد  -

 گفتن به یكدیگر در نه رودربایستی -

 بودن معلمان کاره تفاوتی بعضی والدین و همهبی -

 به دنبال مقصر بودن در کارها -

 صوری برگزارشدن انجمن اولیا و مربیان -

 ان در نوع ارتباط با همآموزدانشهای درسی و انضباطی نوع ویژگی تأثیر -

 نهای ذاتی و عرضی والدین در ارتباط با نوع برخورد معلماویژگی تأثیر -

 انآموزدانشکمک مادی به ارتقای علمی ، فرهنگ پایین -
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 ان چگونهآموزدانشبا  مشارکت معلمان ابتدایی مدارس چندپایه فرهنگ ارتباط و .3پرسش 

 ؟است

 انآموزدانشن با نگاهی مهربانانه و دلسوزانه به امشاهدات بعضی از معلم بهبا توجه 

فقط در ، کردندمی تدریس با شاگردان بر قرار نگریستند و ارتباط چشمی مناسبی در حین می

 کالمی ن اصول روابطابیشتر معلم. کردندمی صدای خود را بلندها کردن بچه مواردی برای ساکت

و  گرفتند کار می بهخوبی  برای انتقال مفهوم درسی به را (حرکت بدن)و روابط غیرکالمی ( فن بیان)

موجب ، مستمر در بیشتر مدارس صورتبهعواملی که  لهازجم. کردند میان را تشویق آموزدانش

الهی نماز جماعت  ةادای فریض ،شدمی ان با معلمان وکارکنان مدرسهآموزدانشنزدیكی و رابطة 

. شدمیان و معلمان آموزدانش و محبت بین که سبب ایجاد فضای صمیمیت همراه با حرمت بود

غیررسمی است و سبب نزدیكی و رابطة عاطفی  برنامة درسیکه یک نوع  -جز نماز جماعتهب

 ةدر بیشتر مدارس این استان برنام -ان و کارکنان مدرسه شده استآموز، دانشبین معلمان

 شددر بعضی مواقع مشاهده . مستمر سبب نزدیكی افراد شود صورتبهکه نبود غیررسمی دیگری 

تنها ، نهدادمی درستی انجامر را بهتر حتی هفتاد تا هشتاد درصد کاضعیف آموزدانشکه اگر یک 

ان آموزدانشاین نوع فرهنگ که . شدهم میسرزش ، نكردن تكلیف به خاطر تمام ،شدنمی تشویق

محتوا برای  ةارزش و اهمیت دارند و اولویت با مواد درسی و محتوا و ارائ، بعد از مواد درسی

ان سربازانی هستند که موظف به آموزدانشو  است نهادینه شده معلمانبین ، ان استآموزدانش

درست را در ساکت  ةرابط معلمانبعضی از . گیرندمی و در اولویت دوم قرار بوده یادگیری محتوا

های حرف گوش کن و ساکت نسبت دانند و انسانمی انآموزدانشماندن و گوش به فرمان بودن 

 . های دیگر برایشان اهمیت بیشتری داردبه انسان

سكوت ؛ مطالب کتاب بود به با توجهان در تدریس مقتدرانه و آموزدانشمعلمان با  برخورد

، شدن به درس رعب و وحشت بود تا از سر عالقه و جذب صورت بهدر کالس بیشتر ها بچه

دیگر اینكه  ةنكت. وجود داشتبود، نیز  برخورد فیزیكی داشتهها با بچه احتمال اینكه معلم قبالً

رسید چون سطح علمی و می نظره ب، گیر بودندان در کالس منزوی وگوشهآموزشدانبعضی از 
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بیشتر ، شدنمی در کالس درس و مباحث مختلف درسی استفادهها از آن، پایین بودها درسی آن

خواهیم درس می ن کجا رااآل»پرسیدند که ها میاز بچه، شدندمی معلمانی که وارد کالس درس

از  یک در هیچ. نبودن معلمان در محیط کالس و درس است دهندة آمادهکه نشان ؛«یمهبد

ان آموزدانشپیشنهاد از طرف  ةیا ارائ آموزدانششاهد اظهار نظر ، هایی که مشاهده شد کالس

محتوا در اختیار  ةحتی وقت کافی برای ارائ ،در بعضی از مدارس روستایی و چندپایه؛ مینبود

شد یا اینكه فقط مباحث خیلی نمی تدریس معلم یا اصالًة به سلیق معلمان نبود و بعضی از کتب

باادب یا ، نث بودن یا مذکر بودنؤم، زشتی، زیبایی. شدمی تدریسها  آناندکی از محتوای 

ان آموزدانششود نوع ارتباط معلم با می تمام این موارد سبب ،ند یا فقیربودنمثروت، بودن ادب بی

 . متفاوت باشد

شونده شود که اکثر افراد مصاحبهمی طور استنتاجاینها رساناطالعبا نگاهی به بیانات  ،همچنین

را  انآموزدانشبرای معلمان در ارتباط با  شدهفرهنگ روابط انتقاد فرهنگ روابط مثبت و هم هم

 : شودمی پرداختهها رساناطالعکه به بیان برخی نظرات اند، کرده اییشناس

آموزان لوح سفیدی است ذهن دانش. خشک و جدی و نه باید افراطی باشدروابط نه زیاد » -

ها هر تغییری را اگر آموزش پذیرد و آنکه هرچه روی اون بنویسی، همان نقش را می

 «کنندپذیرند و اینكه معلم و والدین باهم این شرایط رو مهیا میصحیح داشته باشد، می

 (.0رسان  اطالع)

دوستانه و رابطة عاطفی و  آموزان باید قبل از استادی و شاگردیشرابطة معلمان با دان» -

 (.6رسان  اطالع) «توأم با مهربانی و صداقت باشد

معلم در . ها به اهداف مشخصناندن آآموزان و رسمعلمی یعنی راهنمابودن برای دانش... » -

جذب  اها رنآ اندداشته تا بتو اگو رو کردن و گفت آموزان باید توان صحبتارتباط با دانش

 (.9رسان  اطالع) «بهتر درک کنند امطالب ر تا دخود کن

تر  تر و راحتآموزان استفاده شود، کار آموزش را آساناگر از نظرات و پیشنهادهای دانش» -

 (. 5رسان  اطالع) «شودآموزان میکند و موجب رشد تفكر و خالقیت در یادگیری دانشمی
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 معلمان. آموزانهدانش با حسنه رابطة برقراری از ناگزیر معلم گریمبن مسئله این به کلّی اگر» -

 شاگردان به کمک جهت ها درآن خصوصیات و آموزاندانش با رابطه در باید همیشه

 (.2رسان  اطالع) «باشند داشته کافی اطالعات

آموزان کمتر تعامل اجتماعی و رفتاری داشته، بیشتر سعی در آموزش معلمان با دانش» -

 (.2رسان  اطالع) «آموزان بسیار کم استها با دانشروس و ارزشیابی دارند و ارتباط آند

آموزانی که دارای مشكل درسی و رفتاری هستند، به مدیر و معاون و مشاور مدرسه دانش» -

 (. 3رسان  اطالع) «کنیم و پیگیر مشكالت آنان هستیممعرفی می

نشان  آموزاندانش به خود راة عالق... و ورزش و های فوق برنامه با حضور در فعالیتبنده » -

 «استآموزان  کننده با دانشمطلوب، دوستانه و حمایت ةرابطدهم و همین سبب می

 (. 3رسان  اطالع)

به روح لطیف در دوران ابتدایی بسیار  توجه آموز با ارتباط خوب والدین و معلم با دانش» -

کند، ولی برعكس بداخالقی،  ز تالش او را بیشتر میآمو تأثیر مثبت دارد؛ مثالً تشویق دانش

 «کندتر می شود و توان و روحیة او را ضعیفآموز می باعث لطمه به روحیة لطیف دانش

 (. 01رسان  اطالع)

ها مشارکت ها و فعالیتپذیری در مدرسه و در اجرای طرحآموزان در مسیر نقشدانش» -

آموزان با نقش همیار طبیعت، سفیران سالمت در قبول چشمگیر و فعاالنه دارند؛ مثالً دانش

 .(00رسان  اطالع) «های اجتماعی پرتالش هستندنقش

آموزانم ایجاد کنم، دارای برنامة خاصی در منزل برای اینكه بتوانم تغییرات مؤثری در دانش» -

 (. 06رسان  اطالع) «کنمریزی استفاده میهستم و از وقت کافی در منزل برای برنامه

آموزان فضای مدرسه را برتر از ای باشد که دانشگونهآموزان باید بهرابطة معلمان با دانش» -

 (. 01رسان  اطالع) «شماری کنندفضای خانه خود بدانند و برای ورود به این فضا لحظه
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 آموزانشناسایی فرهنگ مشارکت و ارتباط معلمان با دانش .3جدول 

 کدهای توصیفی کدهای تفسیری کد تبیینی

 فرهنگ ارتباط

 معلمان با

 انآموز دانش

نگاه مثبت به فرهنگ 

 ارتباط و مشارکت

 صمیمانه و مقتدرانه ،روابط دوستانه -

 ارزشیابی دروس صورتبهروابط بیشتر درسی و  -

 انآموزدانش ةبیشتر از جنب، عاطفی و نزدیک -

 هر دوطرفرامش و امنیت در آدر حد  -

 ی رسیدن به اهداف دروسان براآموزدانشراهنمای  -

 دوستانه و صمیمانه از طریق بازی ةرابط -

 های گروهی شرکت در بحث، کنفراس ازقبیلدر روند آموزش روابط  -

 ارتباط چشمی مناسب در حین تدریس با شاگردان -

 کاربردن اصول روابط کالمی و غیرکالمی معلمانه ب -

 برگزاری مراسمات غیررسمی مانند نماز جماعت -

تقدانه به دیدگاه من

فرهنگ ارتباط و 

 مشارکت

 ان در نوع ارتباطآموزدانشهای جسمی و درسی و خانوادگی ویژگی تأثیر -

 هاان و استفاده نكردن از نظرات و پیشنهادآموزدانشتسلط کامل بر  -

 خاطر ضعف درسیه ان بآموزدانشسرزنش و تشویق نكردن  -

 بعد از مواد درسی آموزدانشارزش  -

 حد از یكدیگرانتظارات بیش از  -

 ان برترآموزدانشفقط تشویق  -

 در حد درس پرسیدن و ارزشیابی -

 ندیدن ا با یک نگاههمه ر -

 مباحث همةان در آموزدانشکردن  ساکت -

 را لوح سفید درنظرگرفتن آموزدانش -

 گیری بحث و نتیجه

و نظر اکثر  مشاهدات بهبا توجه ان آموزدانشوالدین و ، تحلیل فرهنگ روابط معلمان با همكاران

 بهبا توجه . استبرای معلمان  شدهروابط مثبت و روابط انتقاد دهندة نشان، شوندهافراد مصاحبه

بودن زمان مناسب عالوه بر  ناکافی، نبود اتاق کاری مجزا برای همكاری معلمانپژوهش، های یافته

 برای الزم ةبودج کمبود، انآموزدانشبررسی مشكالت  برایزمان کالسی برای حضور در مدارس 
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اند  فقط موظف، هایی تبدیل کرده است که بدون تعامل با همكارانمعلمان را به ماشینپژوهش، 

فكری و علمی در  ةگونه دغدغو هیچدهند در کالس ارائه ، بندی خاصمحتوایی را طبق زمان

باید  ،بنابراین. ان در ارتباط با هم نداشته باشندآموزدانشارتباط با مسائل درسی و یادگیری 

معلمان وقت بیشتری ، های متفاوتدر اوقات و مكان، شود تا عالوه بر زنگ تفریح تمهیداتی مهیا

، ماهانه ةساعتزیرا در مدت محدود زنگ تفریح یا جلسات یکباشند؛  در ارتباط با همدیگر داشته

و  ها هتبادل تجرب محیط آموزشگاه در، مسائل و مشكالت مهم درسی و غیردرسی دربارةتوان نمی

 و گویا و ایزدی( 0939) فتحی واجارگاه، (6112) کای این نتایج با نتایج. گیرد شكلاطالعات 

از یی ابتدارس امدن در کت معلمارمشان داد هشی نشاوپژدر ( 6112) یکا. ستا همسو( 0930)

 . د داردجووت وتفان کت معلمارمشاب مطلود و موجون وضعیت میاو ست ا ترمطلوب پایینحد 

جلسة شورای معلمان است که مدیر ، روابط و مشارکت معلمان در زمینةاز عوامل مرتبط دیگر 

 آموزشیمسائل و مشكالت  دربارةتا معلمان  کندبار این جلسات را برگزار  ماهی یک موظف است

مدارس چندپایه و ها در بیشتر روستا. برای رفع مسائل ارائه دهند هاییو یا پیشنهاد هاانتقاد، مدرسه

از اشكاالتی که به برگزاری این . شودمی فرمالیته پر صورتبهه چاین دفتر، بدون برگزاری جلسات

نیاز معلمان و با  بهبا توجه بودن آن است و اینكه این جلسات  ایجلسات وارد است بخشنامه

که این نتایج با نتایج شود می ن اعمالامدیر و معاون هاینظر ،شود و بیشترنمی برگزارها استقبال آن

فتحی واجارگاه . نیست همسو( 0930) و گویا و ایزدی( 0939) فتحی واجارگاههای  پژوهش

و تعلیم  ر درحمایت بسیااز سی در ریزیصة برنامهعرن در کت معلمارمشا نشان داد( 0939)

ن از معلماارس و مدبیشتر به ر ختیااتفویض ، منابع مالی، تمكاناا ارکتدو ست ردار اتربیت برخو

 . استسی درمة برنان در کت معلماریش مشاافزامل مؤثر بر اعو ترینمهم

اسكان  ، ازجملهبه دالیل متعدد ،کنندمی معلمانی که در روستا تدریس ،نتایج بهبا توجه 

کنار هم بودن در چندین سال و آشنابودن با عادات یكدیگر ارتباط ، قرابت فامیلی، چندروزه

ارتباط  او معتقد است. همسوست( 0922) یشتری دارند که این نتیجه با نتایج استوراصمیمی ب

مانند روابط دوستانه )در عوض ارتباط غیررسمی . برای پیشبرد روابط همكاران کافی نیست رسمی
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بخشی جنبة اجتماعی حمایت ،آیدمی که در میان کارکنان به وجود (و روابط خارج از محیط کار

های رقابتها و بین آن رندارتباط کمتری دا پایه در استان لرستان نسبت به همان هممعلم. دارد

حاکم بر مدارس و فرهنگ  که این نوع ارتباط به نوع سطح سواد و تفكر و جوّوجود دارد کاذبی 

سوادی دهندة ضعف و بیی است که پرسش را نشانصورتبهدر این مدارس شرایط . گرددبرمی

است که مشارکت و ارتباط معلمان  آموزشیاین از معضالت فرهنگ و نظام  البته. دداننمی معلم

. در حد بسیار پایینی است های جدیدحل پایه در رفع مشكالت یا رسیدن به راهمعلمان هم ویژه به

بدخواهی و بدبینی و برای نمونه توان کنند، میاز آن انتقاد میدر کل روابط فرهنگی که معلمان 

تفاوتی نسبت به حس بی، حس رقابت منفی در بین معلمان هم پایه، ی نسبت به یكدیگربدگوی

 این نتایج در راستای نتایج استورا؛ نام برد های یكدیگراز فكر و ایده نكردناستفاده، یكدیگر

در  نشان داد ،با تفكیک مدارس به لحاظ فرهنگی( 0335) انیون. است (0335) و انیون( 0922)

زیرا جریان زیربنایی ؛ شودمی با شكست مواجه تالش برای اصالحات دائماً، مدارسبعضی از 

و  از جانب محیط آمیزمنفی نگری و توهین، فالکت دهندة و هنجارهای معلمی نشانها ارزش

 . است مدرسهفضای 

ی سواد و فرهنگ خانوادگی والدین بستگ، والدین با معلمان به بینش ةرابط ،نتایج بهبا توجه 

رابطة  ،بودن تدریس از نظر بعضی والدین اهمیتبه علت سطح سواد پایین مردم روستا و بی. دارد

رابطه و مشارکت معلمان در . بین معلمان و والدین در این مدارس در سطح بسیار پایینی است

، یا تربیتی ، آموزشیاست که در صورت بروز مشكالت رفتاری طوریبیشتر اوقات با والدین 

ان آموزدانشو سعی در اصالح و بهبود شرایط  کنندمیفردی به مدارس مراجعه  صورتبهین والد

جلسات گروهی در مورد مباحث : نوع ارتباط والدین با این مدارس به چند صورت است. دارند

تلفنی و نوع آخر که در  صورت، بهانآموزدانش مسئلةنوع  بهباتوجهاحضار فردی والدین ، عمومی

که ارتباطات ، های مجازی در سطح مدارسو کانالها ضر بیشتر فراگیر شده وجود گروهحال حا

 . غیرحضوری را بیشتر کرده است

عمیق ایجادشده بین معلمان و والدین در ارتباط با نحوة  ةبردن به فاصلپی، از دیگر نتایج
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ها مسئولیت ، همةتوادائم مح تغییرکه به علت آشنانبودن والدین و  تدریس و آموزش جدید است

تنهایی به مسائل درسی و تحصیلی معلم بهارند برعهدة معلم قرار گرفته است و والدین توقع د

 والدین از معلمان است یجا هتوقعات ناب، از دیگر نتایج. ان رسیدگی کامل داشته باشدآموزدانش

در روستاهایی که ویژه  است؛ به بین معلم و والدین شده هایی رهکه سبب مشكالت و ایجاد مشاج

مكان نشستن ، بیشتر این مشكالت به روش ارزشیابی معلمان، های فامیلی دخیل استقرابت

واقعیت این است که اگر . گرددان و نحوة تدریس معلمان برمیآموزدانششیطنت ، انآموزدانش

نكه والدین یا ای ،انشان حساس هستندآموزدانشمعلمی متوجه شود بعضی از والدین نسبت به 

های والدین این ویژگی، پست یا سطح سواد متفاوت هستند، ان دارای مقامآموزدانشبعضی از 

و  بگذارد اثر انآموزدانشدر نوع توجه مثبت یا منفی نسبت به  معلمانممكن است در بعضی از 

، نبلیزرنگی و تشود؛ میوالدین  ةان به واسطآموزدانشسبب توجه و محبت یا احترام بیشتر 

گذار است و در اکثر تأثیربا والدین  معلمانان نیز در نوع برخورد آموزدانش یا مؤدب بودنادب  بی

، علت پیشرفت مدارس. ان زرنگ و مؤدب ارتباط بهتری دارندآموزدانشاوقات معلمان با والدین 

در اکثر  أثیرتندرت و بدون که این جلسات به گذار استتأثیر یوجود انجمن اولیا اولیا آگاه و

 . شودمی مدارس روستایی برگزار

ارزش و اهمیت دارند و اولویت ، ان بعد از مواد درسیآموزدانشاین نوع فرهنگ که متأسفانه 

. است نهادینه شده معلماندر بین ، ان استآموزدانشمحتوا برای  ةبا مواد درسی و محتوا و ارائ

زمینه، در این . د که موظف به یادگیری محتوا هستندان سربازانی هستنآموزدانش تفكر این است که

کالً ، دانندمی انآموزدانشماندن و گوش به فرمان بودن  درست را در ساکت ةرابط معلمانبعضی از 

بودن دیگران به هر صورت و به هر دلیل  کردن هستند و ساکت کالس به دنبال ساکت در مدرسه و

های حرف گوش کن همة معلمان نهادینه شده است و انسان برای همه اهمیت دارد و این کار برای

 . و ساکت اهمیت بیشتری دارند

ان با آموزدانشموجب نزدیكی و رابطة ، مستمر در بیشتر مدارس صورتبهعواملی که  ازجمله

که سبب ایجاد فضای صمیمیت  نماز جماعت است ةادای فریض ،شودمی کارکنان مدرسه معلمان و
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تغییرات زیادی که در دورة  بهبا توجه . ان و معلمان استآموزدانش و محبت بین همراه با حرمت

غیررسمی است و سبب  برنامة درسیکه یک نوع  -جز نماز جماعتهباست،  گرفته انجامابتدایی 

در بیشتر مدارس  -ان و کارکنان مدرسه شده استآموز، دانشنزدیكی و رابطة عاطفی بین معلمان

 . شودمی مستمر سبب نزدیكی افراد صورتبهکه نیست غیررسمی دیگری  ةاماین استان برن

 ان در مسائل مختلف کالسی حق اظهار نظرآموز، دانشان با معلمانآموزدانشرابطة زمینة  در

در نظام . شودنمی ان طراحیآموزدانشو خالقیت ها نیاز بهبا توجه و مسائل کالس  ندارند

 مدارانن و سیاستبلكه مسئوال، انآموزدانششود و نه صدای می شنیده نه صدای معلمانآموزشی، 

 بهبا توجه دست خود گونه توجهی به پایینرا برعهده دارند و هیچ ها تمام تصمیم آموزشیدر نظام 

 ةتعامل بیشتر و سازند برای. ندارند آنان گذاریتأثیرشرایط و موقعیت و توانایی و نوع 

تا  شودای مهیا و زمینه گیردفاصله ی محوراز دانشآموزشی، ان باید نظام ان با معلمآموز دانش

 همسو (0939) های قمریاناین نتایج با یافته .دشوخالقیت معلمان نسبت به مسائل اطراف بیشتر 

 ةپذیری و توجه به جزئیات و میزان مشارکت دبیران رابط، خطرکه معتقد بود بین خالقیت ستا

 . جود داردمثبت و معناداری و

 :شود براساس نتایج پژوهش پیشنهادهایی به شرح زیر بیان می

تفاوتی نسببت ببه یكبدیگر،    پایه، حس بیبررسی علل حس رقابت منفی در بین معلمان هم -

 . وپرورش آموزشصورت مجزا در نظام های یكدیگر بهنكردن از فكر و ایدهاستفاده

تأثیر فرهنگ محلی در نظام آموزشبی پرداختبه   ای به بررسی راهكارهای افزایش  طی مطالعه -

 . شود

به اینكه رابطة معلمان فقط در زنگ تفریح و بعضبی مواقبع یبک مباه و یبا دومباه       با توجه  -

تبوان درببارة   شبود و در ایبن مبدت نمبی    بار جلسات معلمان در مبدارس برگبزار مبی    یک

هبا  راکبز اسبتان  وگبو کننبد، کبارگروهی در م    مشكالت مهم درسی و غیردرسی با هم گفت

 . هایی ارائه شودحلشده و راه  تشكیل شود و دربارة این مسئله تأمل

آمبوزان  شدن والدین به حقوق خود و دانبش  های توجیهی برای آگاهشود کالسپیشنهاد می -

 . در مناطق روستایی برگزار شود
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