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  دانشگاه فرهنگیان
  پژوهی آموزشترویجی ـ  علمی نامه فصل

  1398سال پنجم، شماره نوزدهم، پاییز 

  بین فراگیر و معلم با تأکید بر رویکردهاي نوین آموزشی  رابطه تحلیلی بر مسأله
  

  3اللهی ، سوسن نعمت2رضاعلی نوروزي ،1علی  شیروانی شیري
    13/6/98پذیرش:                                       26/5/98دریافت: 

  
  هچکید

ترین عوامل مؤثر بر یادگیري، محیط کالس است. معلم باید بتواند یک محیط شاد و خالق براي  یکی از مهم 
شوند که اساس  آموزان در کالس، تعامالت رفتاري را موجب می یادگیري فراهم کند. عالقه و توان معلم و دانش

شده و قابل  تنظیم کامالً  آموزان، و دانش معلم البته روابط بینآورند.  یادگیري را به وجود می-فرایندهاي یاددهی
 آموزان عمدتاً در ارتباط مؤثر زیرا دانش ؛آموزش مؤثر است محوريثر، یکی از وظایف ؤبینی نیست. ارتباط م پیش

تواند راهگشا باشد، یادگرفته و  با دیگران است که نحوة تعامل سازنده و مثبتی را که در زندگی آیندة آنان می
هاي ارتباطی، به طور مثبت و  محیط کالس و موقعیت اگر. گیرند یاد می تر لمی را نیز به صورتی اثربخشمطالب ع

هاي  . در هر صورت ارتباط، قلب فرایندها و فعالیتشود تر می تر و اثربخشبه فراگیرانکننده باشند یادگیري  تقویت
تحلیلی فلسفی و با نگاهی تأملی مفهوم، جایگاه  . در این نوشته نویسندگان با رویکردي کیفی و از نوعاستکالس 

و نقش مؤثر معلم و فراگیر را در فرایند تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار داده و سپس به تبیین رابطه معلم با فراگیر و 
بخش با فراگیران و همچنین مشکالت فراگیر در  برعکس پرداخته و در ادامه مشکالت معلم در برقراري رابطۀ اثر

  دهند. برقراري رابطۀ مؤثر با معلم و دیگران را مورد بحث و بررسی و تحلیل قرار می

  محیط کالس، معلم، فراگیر، ارتباط مؤثر، تعامل بین معلم و شاگردها:  کلیدواژه
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  مقدمه 
اي که  هایی براي مدیریت کالس است. روش تدریس و فلسفه یکی از وظایف مهم معلم ساختن فرمول

دهد بر نحوه مدیریت کالس مؤثر است و نحوه مدیریت کالس نیز بر  ساس آن آموزش میمعلم بر ا
آمیز کالس را باال خواهد برد. بیشتر معلمان موفق و  روش تدریس مؤثر بوده و تجارب موفقیت

کار هرگز  کنند. بیشتر معلمان تازه هاي آزمایش شده و موفق استفاده می کارآزموده از روش
دار نبوده و قبل از ورود به کار تدریس تنها  را براي هدایت و یا کنترل رفتار دیگران عهده هایی راهنمایی

گیرند با  اند. لذا وقتی مدیریت یک کالس مملو از فراگیران پرانرژي را برعهده می مسؤول رفتار خود بوده
  شمار دیگري است.  ساز مشکالت بی شوند که خود زمینه مشکالتی روبرو می

شود.  گیري می آموز اندازه کننده موقعیت معلم و دانش ریت کالس با عوامل مشخصفنون مدی
هاي مدیریتی معلم در کالس توسعه  آموزان در کالس رسمی و رشد آنها با مهارت هاي دانش نگرش

یابد. نگرش یک معلم دربارة این که یک کالس درس چگونه باید اداره شود و چگونه باید در  می
  کند.  سطح کالس آن معلم را مشخص می کالس عمل کند،
دارند. آمار طالق افزایش یافته، خانواده متزلزل شده و فرزندان،   ها بیشتر از گذشته مشکل امروز خانواده

کنند که  آموزان مشکالتی را در کالس ایجاد می اند، در نتیجه دانش کانون گرم خانواده را از دست داده
هاي ناپایدار اجتماعی تمایل  هاي درس امروزي تقریباً به سمت سیستم کالس بینی است. بعضاً غیرقابل پیش

تر بود و فرزندان تعامالت زیادي در خانه  ها پرجمعیت اند؛ از طرف دیگر در گذشته خانواده پیدا کرده
کنون آمدند. اما ا هاي ارتباطی باالتري به مدرسه میداشتند و از لحاظ اجتماعی با رشد بیشتر و توانمندي

آموزان با تعامالت کمتري  فرزندي یا دو فرزندي هستند و به دلیل شاغل شدن والدین، دانش ها تک خانواده
  کند.  در خانواده روبرو هستند و این مسأله مشکالتی را در اداره کالس ایجاد می

و عبور  آموزان توسعه یافته است که مدرسه مکانی براي گذراندن امروزه این دیدگاه در بین دانش
آموزان بسیار مشکل کرده است.  کردن است که این نگرش برانگیختن انگیزش پیشرفت را در دانش

عالوه بر این قوانین انضباطی حاکم بر تمام مدارس یکسان است؛ در حالی که مدارس جوّ یکسانی 
د. همچنین شون ندارند، فراگیران با تنوع فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي زیادي در مدارس حاضر می

معلمان مدارس مختلف از توان مدیریتی متنوعی برخوردارند. لذا باید قوانین با توجه به ساخت مدرسه 
  متغیر و پویا باشند تا بتوانند مدرسه را از حالت انجماد در انضباط نجات دهد. 
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مدرسه  سال گذشته، نظم را به عنوان یک مسأله اصلی در 26در پژوهشی عموم مردم آمریکا در طی 
هاي انضباطی مدارس است. معلمان، مدیران،  موفق نبودن برنامه مورد تأکید قرار دادند و این نشان دهندة 

دانند که مشکالت انضباطی زیادي در مدارس وجود دارد که در موارد زیادي  آموزان می والدین و دانش
  .)49: 1996، 1معلول اعمال نسنجیده معلمان هستند (االم، رز، گالوپ

هایی براي کنترل و ایجاد نظم و انضباط در  در پنجاه سال گذشته تأکید بیشتر معلمان تهیه برنامه
اند. در این اواخر (ده سال  کالس بوده، به طوري که حتی با تنبیه بدنی جهت ایجاد نظم موافق بوده

آموزان آغاز  دانشگذشته) مدارس تأکید بیشتري را بر مسؤولیت معلم براي تثبیت جوّ کالس و هدایت 
شده توسط متخصصان علوم رفتاري و اجتماعی در زمینه انضباط نیز  اند. نتایج مطالعات انجام کرده

کننده باشد. نهایتاً تالش فردي معلمان همراه با تحقیقات علوم رفتاري و اجتماعی موجب  تواند کمک می
هاي انضبــاطی اخیر  شود. در روش می» تهانضباط دموکراتیک و پیشرف«تنظیم برنامه انضباطی تحت عنوان 

پذیري گروه اضافه کند  هاي نقش هاي عقلی را بر ظرفیت معلم به عنوان عضو بزرگسال کالس باید مالك
شده براي اداره کالس باید انعکاسی از قضاوت عقلی و منصفانه کسی که در یک محاکمه  و قوانین تنظیم

طرف محسوب شود. به عبارت دیگر  کنندة بی ن یک مشاهدهشرکت دارد، باشد. معلم نباید به عنوا
آموزان باید در تنظیم قوانین مشارکت داشته باشند و معلم هدایت عقلی آنها را به عهده بگیرد  دانش

  ).1382:125(نصرآبادي و نوروزي، 
 

  روش مطالعه
)، 43: 1394، یاین پژوهش با رویکردي کیفی و از نوع تحلیل فلسفی و مفهومی (شورت، ادموند س

شود که با هدف توسعه                    هاي بامعنایی اطالق می                  تحقیق کیفی به مجموعه فعالیت«صورت گرفته است. 
(ایمان، » شود ها انجام می ها و کشف چگونگی ساخت معنا از سوي انسان درك زندگی اجتماعی انسان

فلسفی عبارت است از فهم و بهبودبخشیدن مجموعه - وهش تحلیلیبه طور اساسی، هدف پژ). 149: 1388
داریم،  نماییم، مقاصد را بیان می ها تجربه را تفسیر می مفاهیم یا ساختارهاي مفهومی که ما بر حسب آن

 ).43: 1394، شورت، ادموند سی(آوریم  ها را به اجرا درمی کنیم و پژوهش بندي می مسائل را ساخت
کنند که هم دقیق باشند و هم از غناي کافی  ربیت، غالباً تفسیرهایی را پیشنهاد میمحققان تعلیم و ت

نوعی از تحلیل است » تحلیل مفهومی«مفاهیم را نشان دهند. بنابراین،   برخوردار باشند تا بتوانند پیچیدگی

                                                             
1. Elam, Rose and Gallup 
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یابیم  بط دست میاي از مفاهیم مرت که ما به واسطه آن به فهم معتبر از معانی عادي یک مفهوم یا مجموعه
  ).47 -43: 1394(کومبز و دنیلز، 

نظران، مفهوم، جایگاه و  در پژوهش حاضر، ابتدا با نگاهی تأملی و البته با توجه به دیدگاه صاحب
نقش مؤثر معلم و فراگیر را در فرایند تعلیم و تربیت بررسی کرده و سپس به تبیین رابطه معلم با فراگیر و 

بخش با فراگیران و همچنین مشکالت  ادامه مشکالت معلم در برقراري رابطه اثربرعکس پرداخته و در 
  گیرد.  فراگیر در برقراري رابطه مؤثر با معلم و دیگران، مورد بحث و بررسی و تحلیل قرار می

  
  رابطه معلم با فراگیر

یران است. بر یکی از مسائلی که نظام آموزشی با آن دست به گریبان است، بحث رابطه معلم با فراگ
اي طراحی و اجرا شود که هر فرد  شناسی فرایند آموزش باید به گونه هاي جدید روان اساس دیدگاه

هاي خود را به منصه ظهور رسانده و در تمام ابعاد به صورت حداکثري رشد یابد.  استعدادها و قابلیت
فرایند منفعل، مصرف کردن دانش و  اند که یادگیري یک پردازان اعالم کرده اخیراً بیشتر مکاتب و نظریه

شده نیست، بلکه یک فرایند فعال، سازنده و خودرهبر است که در آن فراگیران دانشی را در خود کنترل
  ). 258: 1999، 1دهند که تعبیر و تفسیرهاي تجارب یادگیري است (ورمونت و ورلوپ شکل می

(هر چند بسیاري این دیدگاه را افراطی  هاي دریدا هاي جدید فلسفی نظیر اندیشه بر اساس دیدگاه
دانند) باید هر فرد با وارد شدن در فرایند تعلیم و تربیت به یک فرد مؤثر، منحصر به فرد و مستقل تبدیل  می

سازي  توان گفت که هدف از تعلیم و تربیت، فراهم ها به طور کلی نیز می نظر از این دیدگاه شود. صرف
بعاد است. متأسفانه اگر با همین رویکرد نیز به تعلیم و تربیت نگاه کنیم خواهیم دید زمینه رشد افراد در تمام ا

آموزش یعنی انتقال اطالعات بسنده کرده و از مسائل و ابعاد دیگر   هاي آموزشی تنها به حوزه که اکثر نظام
مین لحاظ نظر نویسندگان بر اند. به ه توان گفت که موفق عمل کرده اند. البته در این حوزه نیز نمی غافل مانده

خواهیم موجبات رشد فراگیران را در تمام ابعاد مهیا سازیم باید در رابطۀ بین فراگیران و  آن است که اگر می
توانیم تا حدودي از مشکالت  اندیشی کنیم؛ به عبارت دیگر یکی از مسائل موجود که با حل آن می معلم باز

رشد آنها شویم رابطه معلم با فراگیران است. روشن است که رابطه بین  ساز تربیتی فراگیران کاسته و زمینه
سویه بوده و اکثراً معلم بر کالس مسلط بوده و تالش  معلم و شاگرد در کشور ما به صورت سنتی و یک

هاي خود را بر کالس تحمیل کند؛ در حالی که تعامل بین فراگیران و معلم اکثراً  کرده که نظرها و اندیشه
                                                             

1. Vermunt & Verloop 
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د غفلت قرار گرفته است (این مسأله در برخی موارد آگاهانه و در برخی دیگر ناآگاهانه بوده است). اگر مور
هاي جدید فلسفی رابطه بین معلم و فراگیران مورد بازاندیشی قرار گیرد، در آن صورت  بر اساس اندیشه

فرد باشد؛ یعنی معلم باید با هر  روابط هر فرد با دیگران ( فراگیران دیگر و معلم) باید به صورت منحصر به
فراگیر به صورت یک فرد منحصر به فرد رابطه خاص او را برقرار کرده تا در عین حالی که زمینه را براي 

کند، او را فرد مستقل و دگراندیش  هاي منحصر به فرد و ویژه وي فراهم می رشد و بروز استعدادها و توانایی
آموزان معتقد است که میان فرایندهاي قدرت فرایندهاي ذهنی و عقالنی دانش، با تأکید بر 1بار آورد. برونر

هاي  هاي تام و تمام وجود دارد که تفاوتها و شباهتآموزان و بزرگساالن هماننديذهنی و عقالنی دانش
 ).1389نیستند (شریف، مصطفی، اند و کیفی هاي کمّی فرایندهاي شناختی کودکان و بزرگساالن تفاوت

در مقاله خود رابطه مفید بین معلم و شاگردان را زیر سؤال برده است. او در این  )1989( 2یزابت الزورثال
قدرت بین معلم و  هاي مختلف زندگی معلمان و فراگیران و همچنین عدم تعادل مقاله مدعی شده که زمینه

ساختارگرا) بهره   ه ساختارزدا (مابعدسازد. او در مقاله خود از نظری بخش می فراگیر رابطه این دو را غیر اثر
ها براي  هاي اجتماعی مختلف متفاوت است و حتی این گروه گرفته و مدعی شده که صور زندگی گروه

تواند فراگیران را هدایت کند که تمام  یکدیگر قابل شناخت نیستند. وي مدعی شده معلم در صورتی می
داند زیرا زمینه دانش هر کس ویژه و  چنین چیزي را غیرممکن میمسائل زندگی را بهتر از فراگیران بداند. او 

آموزان درك کند  توان امیدوار بود که معلم قضایا و مباحث را بهتر از دانش منحصر به فرد بوده؛ لذا نمی
)1989 :308.(  

ا توان گفت رابطه بین فراگیران و معلم یک مسأله است؛ منتهی این مسأله را با دو نگرش مجز پس می
  توان در نظر گرفت. می

گیري فرد  هاي جدید فلسفی نظیر دیدگاه ساختارزدایی و نظریه انتقادي که بر شکل با پذیرفتن اندیشه - 1 
کنند و این دیدگاه بازنگري در رابطه بین معلم و فراگیران را به  به صورت منحصر به فرد تأکید می

هاي انسانی  گیري مدیریت کالس مبتنی بر جهت دهد. در چنین موقعیتی صورتی ویژه مد نظر قرار می
هاي  آموزان به عنوان افراد مجزا و مستقل نگاه کند و راه در محیط کالس است. معلم باید به دانش

آموز پیدا کند. معلم باید متوجه باشد که  مناسب براي پذیرش و اجراي رفتاري خاص را در هر دانش
گیرد وگرنه ممکن  ز طریق رفتار آشکار و پوشیده او شکل میهاي فراگیران ا در واقع افکار و نگرش

آموزان منتقل کند. معلم نقش برتر و موقعیت خاصی دارد و داراي  است رفتارهاي منفی را به دانش
                                                             

1. Bruner 
2. Elizabeth Ellsworth 
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آموزان مقاومت منفی ایجاد  نفوذ و قدرت است. با استفاده بیش از حد از قدرت، در میان دانش
توانند  آموزان می گذارد. دانش ود که بر یادگیري فراگیران تأثیر میش کند و مخالفتی را باعث می می

هایی علیه معلم آشوب کنند، کالس را از کنترل وي خارج سازند و نسبت بهنجار  با تشکـیل گروه
رعایت حرمت و قدرت معلم، رفتار ناهنجار از خود نشان دهند. اگر معلم بخواهد در نقش یک معلم 

شد باید یاد بگیرد از حداقل مقدار قدرت الزم براي به دست آوردن نتایج و مدیر کالس مؤثر با
مطلوب استفاده کند. کسب آگاهی و افزایش معلومات، بینش معلم را افزایش داده و هوشمندي او را 

). در یک کالس 127: 1382اندازد (نصرآبادي و نوروزي،  در روابط اجتماعی به کار می
ها و  دهند. بازي بچه المی و غیرکالمی، پیوسته به معلم خود اطالعات میهاي ک آموزان با روش دانش

دهد که معلمان باید  آموزان به معلم ارائه می حرکات آنان پیوسته اطالعاتی راجع به تعامالت دانش
تر  نسبت به آن حساس بوده و از این اطالعات در جهت شناخت بیشتر و برقراري ارتباط اثربخش

  و بهتر فراگیران استفاده کنند. براي رشد بیشتر
هاي جدید و تنها با پذیرش این نکته که هدف از تعلیم و تربیت رشد  بدون در نظر گرفتن دیدگاه - 2 

هاست، در این صورت نیز باید رابطه بین معلم و فراگیران را به صورتی مورد بازنگري  جانبه انسان همه
گرفته این مسأله که فراگیران  یم. بر اساس تحقیقات انجامقرار داد که به هدف تعلیم و تربیت دست یاب

آمیز  گونه که معلم از آنها انتظار دارد به صورت موفقیت هاي آموزشی درگیر شوند و همان در فعالیت
ها را تکمیل کنند، بستگی به درك آنان از کیفیت رفتارهاي کنترلی معلم دارد (بروك و  فعالیت

  هاي یادگیري ) به این نتیجه رسید که نوع فعالیت2001تحقیق دیگر بروك (). در 426: 2004دیگران، 
(شناختی، عاطفی و فراشناختی) و مقدار کنترل معلم از عوامل بسیار مؤثر و اثرگذار بر فرایند آموزش و 

ت باید قدراند که معلم  را به ارث برده مسألهموزشی از گذشته این  هاي آ یادگیري است. متأسفانه نظام
تواند به عنوان یک نکته مثبت در فرایند تعلیم و تربیت مورد  بالمنازع کالس باشد. البته این نکته می

نظر از عوارض منفی دیگر،  دهی اقتدار معلم با ترس و اجبار صرف استفاده قرار گیرد، اما متأسفانه شکل
به صورت یکسویه در تمام ساز رشد افراد نخواهد شد و همین امر باعث شده که معلم  حداقل زمینه

ها و رفتارهاي  هاي مربوط به کالس شرکت کرده و فراگیران را مجبور به پذیرش فعالیت گیري تصمیم
اي تعریف شود که  مورد نظر خویش کند. در این صورت نیز باید رابطه بین معلم و فراگیر به گونه

  بازدارنده نباشد.  فرد را مهیا سازد یا حداقل این رابطه موجبات رشد همه جانبه
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اي است که باید حل شود. با توجه به این که این رابطه  روشن است که رابطه بین معلم و فراگیر مسأله
اي داریم  توان گفت که مسأله تحت تأثیر دو فرد است؛ یعنی اگر ما مسأله دو طرف درگیر دارد پس می

توضیح و تبیین مشکالت معلم و سپس فراگیر قطعاً  این مسأله یا از سوي معلم است یا فراگیر و یا هر دو. با
مشکالت هر دوي آنها نیز مشخص خواهد شد. البته اولین گام در این راه این است که معلمان باید 

کنند. معلم  دهند و از اطالعات چگونه استفاده  هایی را ارائه  مشخص کنند که چگونه در کالس راهنمایی
کند باشد و روشن کند که چگونه  خصصی رفتارهایی کـه به آنها اشاره میباید قادر به توصیف دقیق و ت

  .)1995، 1توانند الگوي کاربرد رفتارهاي مطلوب در کالس باشند (اورستون آموزان می دانش
هاي نظم و مدیریت کالس در اینجا با آنچه در تصور دیگران است عمالً متفاوت است. در  اصطالح

فتارهاي معلم مد نظر است، در حالی از نظر ما در مدیریت کالس عملکرد نظم نشان دادن واکنش و ر
پذیري را کاهش  آموزان واکنش آموزان مد نظر است. اگرچه فعال بودن دانش فعاالنۀ معلم و دانش

  ). 1998دهد (اورلیچ و دیگران،  پذیري آنان را رشد می دهد، ولی خالقیت و مسؤئولیت می
، 2(کانجلوسی آموزان است افزایش پیشرفت اجتماعی و علمی دانش هدف قوانین مدرسه و کالس

دهند چطور به قوانین عمل  آیند که به فراگیرانشان یاد می . معلمانی مدیرانی مؤثر به حساب می)1990
آموز هر روز با  کنند و عمل به آن را ادامه دهند. نقطه شروع، قوانین ضروري و فوري هستند که دانش

کنند؛ در شروع  کنند و آنها را پیوسته اجرا می ارد. معلمان مؤثر، قوانین را به روشنی بیان میآنها سروکار د
کنند و قوانینی براي کارهاي عادي  آموزان کمک می و پایان کالس به حل مشکالت رفتاري دانش

  سازند.  کالس می
توان به توزیع مواد،  شود که از آن جمله می دهی می در قوانین کالسی کارهاي عادي کالس سازمان

هاي جدید، شروع و پایان کالس، گرفتن اجازه براي رفتن به دستشویی و  سنجش پیشرفت در فعالیت
. سادگی، در )1985، 3(دویلتوان اشاره کرد  انجام دادن کارهایی مثل اجازه گرفتن براي تراشیدن مداد می

در فهم و عمل به قوانین مؤثر است. اگر قوانین پیچیده باشند معلم قادر به اجراي آنها نخواهد بود و 
آموزان گیج خواهند شد و مفهوم قوانین براي آنان نامشخص است. بنابراین سادگی قوانین به معلم  دانش

   دهد به آسانی آنها را توضیح داده و قوانین اجرا شوند. اجازه می

                                                             
1. Everston 
2. Cangelosi 
3. Doyle 
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آموزان خود به  هاي تدریس و کنترل کالس را در آغاز سال تحصیلی با دانش معلمان موفق شیوه
آموزان قوانین را با سؤال در مورد  کنند تا دانش هایی را فراهم میگذراند و فرصت بحث و تبادل نظر می

ه فراگیران نیاز به . در خالل اولین روزهاي مدرس)1990، 2، تاوبر1992، 1(لومبارديآنها خوب بفهمند 
آموزان بازخورد صحیح و مثبت  بازخورد بیشتري دارند. معلم باید انتظاراتش را بیان کرده و به دانش

تر شده و تذکرات  تر و کوتاه بدهد، با این کار در پایان هفته سوم و چهارم سال تحصیلی انتظارات مستقیم
  .)1992(اورستون و دیگران، یش یافته است آموزان کالس، کاهش و بازده کالس افزا دانشمعلم به 

، 3(النگ ترین عملکردهاي معلم است هاي فراگیران یکی از مهم دهی روشن و واضح به فعالیت جهت
هاي آموزشی باید مختصر و واضح باشند، ولی با توجه به اهمیت  دهی . اگر چه جهت)1985
، باعث ایجاد روحیه »برو بیرون«یا » بس است«هاي منفی نظیر،  دهی ، باید مثبت باشند. جهتها دهی جهت

  شود و تا حد امکان باید از آنها پرهیز کرد.  آموزان می شکست در دانش
آموزي  کشند. آنها به هر دانش آموزان را در کالس درس خود به تصویر می معلمان مؤثر، رفتار دانش

آموز  دهند و سپس تصویري براي آنچه که دانش مسؤولیتی براي انجام کار در خالل فعالیت یادگیري می
انگیزانند و آنان را  می آموزان را به شدت بر آورند. این معلمان دانش باید عمالً انجام دهد، به وجود می

سازي معلم است.  کنند. چینش بهینه کالس یکی از راهبردهاي مهم در تصویر براي رشد بیشتر آماده می
کند که استفاده مؤثر از وقت  چینش منظم نیمکت و میزها در کالس جوّ خوبی براي یادگیري فراهم می

  برد.  را در کالس باال می
) شکل یا به Uها باید به صورت یو ( آموزان را ببیند نیمکت ام دانشبراي این که معلم بتواند تم

شود معلم با نشستن در یک نقطه همه آنها را ببیند و با  صورت یک دایره چیده شوند. این کار باعث می
آموزان نزدیک  تک دانش آنها تعامل چهره به چهره داشته باشد و همچنین به راحتی و به آسانی به تک

سازد.  تر می دهی فراگیران را مؤثرتر و راحت هاي آنها را مشاهده کند. این وضعیت، جهت لیتشود و فعا
  تر باشد: سازي کالس از همه مهم شاید دو جنبه در مرتب

  آموزان را ببیند. توانایی و تسلط دید معلم به طوري که همیشه همۀ دانش -1
قادر باشد به سادگی با حرکت به موقع بهبود وضعیت رفت و آمد در کالس، به طوري که معلم  -2

  از بسیاري از مشکالت جلوگیري کند.

                                                             
1. Lombardi 
2. Tauber 
3. Long 
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بخش است و براي این کار معلم به اطراف کالس نگاه  کردن نیز یکی از راهبردهاي اثر پرسش
گردد تا یکی از داوطلبان یا اعضا را صدا کند. این در حالی است که معلم  کند و به دنبال یک نفر می می

 بینی نیست آموزان قابل پیش کند از طرف دانش بیند و این مسأله که چه کسی را صدا می را میهمه افراد 
ساز  . این به مدیریت کالس و ایجاد نظم دموکراتیک کمک کرده و زمینه)1998(اورلیچ و دیگران، 

ه آموزش برقراري ارتباط و تعامل سازنده در کالس بوده و بسیاري از موانع و مشکالت موجود در سر را
آموزان هاي فردي دانش برد. معلمان همچنین در برخورد با تفاوت مفید و اثربخش را از بین می

ها  گیري)، این تصمیم1389گیرند. شریف ( هاي متعدد و متنوع آموزشی می هاي درسشان، تصمیم کالس
درسی، محتواي  برنامههاي  گیري به انتخاب هدفکند. سطح اول تصمیممیبندي  را در سه سطح رده

هاي یادگیري، هاي یاددهی و تجربه دهنده فعالیتهاي درسی، مرکزهاي سازمان درسی، عنوانبرنامه 
هاي مناسب و متناسب یاددهی و یادگیري و طرح ارزشیابی مطلوب، مربوط است. سطح ها و رویهشیوه

آموزان و توجه و عنایت ي دانشهاي فرد گیري، به چگونگی دریافت و بازشناسی تفاوتدوم تصمیم
آموزان، و چگونگی هدایت و راهبري هاي معلمان و دانش نسبت به آنها، چگونگی تعیین و تجویز نقش

هاي بسنده شخصی،  هاي درس در راستاي هدف فردي درون کالس هاي درون فردي و میانپویایی
بندي معلمان و هاي گروهو شیوه ها گیري به روشآموزشی و اجتماعی، مربوط است. سطح سوم تصمیم

هاي هاي دستیابی و تأمین مادههاي استفاده از زمان و مکان و راه و روشها و رویهآموزان، شیوهدانش
  شود.سازي آنها مربوط میآموزشی و مرتبط

  
  بخش با فراگیران مشکالت معلم در برقراري رابطه اثر

تی داشته باشند که در جاي خود به این مسأله خواهیم ممکن است فراگیران در برقراري ارتباط مشکال
پرداخت. اما مشکالت معلم به دلیل این که معلمان اغلب از تخصص و دانش برخوردار بوده و به دلیل 

کس از یک  رسد. در واقع هیچ تر به نظر می فاصله سنی بیشتر از تجارب بیشتري برخوردار هستند، مهم
رد که در رابطه خود با دیگران صحیح عمل کند، به خصوص موقعی که ساله انتظار ندا 10فراگیر 

کس طرز تعامل صحیح را به وي یاد نداده و حتی افراد گاهی با برخوردهاي ناصحیح خود طرز عمل  هیچ
اي که موجبات  اند. مشکالت معلم در برقراري رابطه با فراگیر به گونه و تعامل را (ناآگاهانه) غلط یاد داده

خیزد که در ادامه بحث به  راگیر را مهیا سازد و به صورت مثبت اثرگذار باشد از چند زمینه برمیرشد ف
  آنها خواهیم پرداخت.
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  مشکالت شخصیتی معلم -1
ساز مشکالت عدیده دیگر در فرایند  برخی از مسائل و مشکالتی که معلم با خود سر کالس برده و زمینه

یتی معلم است. با توجه به این که تعلیم و تربیت یکی از شود، ناشی از مشکالت شخص آموزش می
اند، لذا  دشوارترین کارهاي بشري است، چنانچه کانت و اندیشمندان مسلمان بر این نکته تأکید کرده

افرادي باید براي این مهم به کار گرفته شوند که در عین حالی که از سالمت روانی و شخصیتی 
اي یاد گرفته باشند که جزو شخصیت آنها شده باشد.  و منطقی را به گونهبرخوردارند، طرز تعامل صحیح 

دانند و در عمل در اثر عادات، تجارب و  افراد معموالً در اندیشه طرز رفتار، تعامل و کار صحیح را می
توان گفت مشکل شخصیتی دارند. معلمان اغلب  کنند و می شاکلۀ شخصیتی خویش نادرست عمل می

آموزان به دلیل جنسیت، نژاد یا زمینه نژادي یا  که ممکن است نسبت به برخی از دانشآگاهی ندارند 
کند؛ مثالً نگرش  ها مشکالتی ایجاد می سطح هوششان تعصب داشته باشند. این تعصب در برخی کالس

 ).1988، 1(بیکرتر از نگرش پسران است  هاي علوم دبیرستان منفی آموزان مؤنث نسبت به کالس دانش
یابد، انتظارات معلمین پسران را راضی و  هاي راهنمایی کاهش می امالت علمی دختران در طول کالستع

، 2(گود و برافی شوند هاي نژادي بیشتر از اکثریت نژادي در کالس رد مـی دارد و اقلیت خشنود نگه می
معلمان در تصمیمات ها نتایج مطالعات در کشور آمریکاست، اما بسیاري از  . هرچند این استنتاج)1994

کنند. براي این که یک معلم  خود و برخوردهاي خود نسبت به برخی مسائل و افراد با تعصب برخورد می
آموزان به صورتی چارتی ترسیم  تواند تعامالت وي را با دانش تعصب شود، خودش یا کس دیگري می بی

بندي کند. به طور کلی معلم باید  جدولهاي غیرکالمی و غیره را  و بازخوردهاي مثبت و منفی، راهنمایی
  محیط کالس را با اجراي عدالت براي همه مطلوب سازد. 

آموزان مستعد از لحاظ علمی به  برند. دانش آموزان سطح باال لذت می بیشتر معلمان از کار با دانش
هایی که کنند. اما آن بندي استفاده می دهند. بنابراین برخی معلمان از درجه خودشان آموزش می

آموزان  بندي استفاده کنند. وقتی دانش بندي پایین دارند انتظار ندارند خیلی از درجه آموزانی با درجه دانش
  سال تحصیل در همان سطح باقی بمانند.  12بندي قرار بگیرند ممکن است در طول  در یک درجه

 3مارك برندز گامـوران وآموزان از مطالعات آدام  بندي دانش ترین شواهـد علیه درجه جالــب
آموزان درجه باال، باعث ایجاد  بندي دانش آیند. آنها نتیجه گرفتند که درجه ) به دست می1988(

                                                             
1. Baker 
2. Good and Braphy  
3. Adam Gamoran and Mark Berends 
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شود. معموالً  آموزان می ها در پیشرفت و ایجاد اخالقیات ضعیف در بین معلمان و دیگر دانش نابرابري
پایین را دوست ندارند و وقت کمتري براي آماده هاي  آموزان با توانایی ها با دانش معلمان کار در کالس

کنند  هاي کوشش برانگیز کمتر یا برنامه کمتر جالب براي آنان فراهم می گذرانند و فعالیت کردن آنان می
شوند.  آموزان سطح پایین صرفاً با کارهاي نامربوط مشغول نگه داشته می . دانش)1994(گود و برافی 

  هاي کار بهتري دارند. هاي بهتر و عادت به مدرسه نگرش آموزان سطح باال نسبت دانش
چنین مواردي از دو جهت قابل حل است: نخست، هنگام استخدام و انتخاب افراد براي معلمی با 

المقدور از ثبات و سالمت  هاي مختلف، افرادي براي این کار در نظر گرفته شوند که حتی اجراي آزمون
جانبه فراگیران را  نند با تعامل و برخورد صحیح خویش موجبات رشد همهشخصیت برخوردار باشند تا بتوا

المقدور کارگاهی نحوة تعامل صحیح با  هاي ضمن خدمت و حتی مهیا سازند. دوم، با برگزاري دوره
دیگران به آنها یاد داده شود. البته در این زمینه باید تدابیري اندیشیده شود. براي مثال با سخنرانی کردن 

تواند مشکالت رفتاري خود را حل کند، بلکه باید طرز تعامل و  ع به این مسأله، هیچ معلمی نمیراج
برخورد صحیح به صورت غیرمستقیم و عملی به وي یاد داده شود و او به لحاظ روانی نیز آمادگی 

  پذیرش این تغییر در رفتار را داشته باشد.
  

  مشکالت سازمانی معلم -2
التی که معلم دارد برخاسته از فضاي سازمانی و جوي است که بر نظام آموزشی برخی از مسائل و مشک

حاکم است. متأسفانه سازمانی که با هدف تربیت و آموزشی و رشد فراگیران به وجود آمده به خاطر 
ها و اعمال غلط به سمتی رفته که جوي خاص بر آن حاکم شده است. استفاده از افراد ناالیق  کاري ندانم
سازي براي بروز استعدادهاي کارکنان و  نوان مدیر، عدم توجه به نیروهاي فعال و مثبت، عدم فضابه ع

ها و استعدادهاي کارکنان، موجب شده تا اکثریت معلمان نظام آموزشی با نارضایتی  عدم توجه به توانایی
را فراگرفته، آمادگی  وارد کالس شوند. این نارضایتی که بر جسم و روح آنان سایه افکنده و وجود آنها

توان از معلم انتظار برخورد  درصد ساخته است. در چنین وضعیتی نمی آنها را براي برخورد نادرست، صد
  و تعامل صحیح و منطقی داشت. 

گونه  بسیاري از برخوردها و اعمال برخاسته از شرایط نابسامان موجود در سیستم است. براي حل این
  وجود دارد:حل  مشکالت نیز چندین راه

را براي   ها زمینه ها و برنامه ها و نظریه پردازان تعلیم و تربیت کشور با طراحی مدل ریزان و نظریه برنامه - 1 
رشد افراد فعال و مثبت درون نظام آموزشی مهیا ساخته و مناصب مدیریتی موجود به افراد شایسته 



 پژوهی  آموزشترویجی  -علمی نامه فصل     62

 1398 پاییز /نوزدهم شماره / پنجم سال

 

تنها راه پیشرفت عمل صحیح و درست در  درون سیستم واگذار شود تا از این طریق افراد بیاموزند
  کار خود است.

هایی زمینه توجه به کارکنان توانمند و با استعداد را  ریزان این حوزه با طراحی برنامه المقدور برنامه حتی -2
مهیا ساخته و سعی کنند در امور مختلف از توانایی این معلمان بهره گیرند. متأسفانه عدم توجه به 

  گذارد. یل اصلی نارضایتی آنان است و این در تمام مسائل نظام آموزشی تأثیر منفی میمعلمان از دال
  
  مشکالت دانشی و تخصصی معلم -3

اي از مشکالت موجود معلم در این حوزه نه به دلیل مشکالت شخصیتی و نه به دلیل مسائل جو  پاره
مند بوده و  معلمان هستند که به کار خود عالقهسازمانی، بلکه به دلیل عدم آگاهی معلمان است. بسیاري از 

به لحاظ شخصیتی نیز از سالمت برخوردار هستند، اما اطالعات و دانش کافی در زمینه برقراري رابطه 
مناسب با فراگیر و طرز عمل و برخورد صحیح با فراگیران در موقعیت مختلف را ندارند. عبادي و 

التدریس پاره وقت، آموزان معلمان حقی عملکرد تحصیلی دانش)، در پژوهشی به بررس1386پور( الهام
سرباز معلم و رسمی در دروس ریاضی و علوم پایه پنجم ابتدایی شهرستان اهواز پرداختند. نتایج پژوهش 

آموزانی که معلم آنها رسمی بوده از  نشان داد که عملکرد تحصیلی (در دروس ریاضی و علوم) دانش
وقت و سرباز معلم بیشتر است. البته اکثر معلمان در نظام آموزشی  التدریس پارهحقآموزان معلمان دانش

اند، اما گذراندن یک دوره دلیل بر مسلط شدن معلم بر  هاي مختلف وارد این کار شده ما با گذراندن دوره
افی کننده دوره خود نیز از دانش و تخصص ک مسائل مختلف نیست، به خصوص موقعی که افراد برگزار

هاي مفید  هاي مداوم دوره سنجی در حوزه مورد نظر برخوردار نباشند. براي حل مشکالت باید با انجام نیاز
هایی که نیاز به رشد دارند طراحی شود. البته هم در طراحی این  و مؤثري براي رشد معلمان در زمینه

وانایی این کار را دارند، بهره گرفت. نظر و افرادي که ت ها و هم در اجراي آنها باید از افراد صاحب دوره
شود در اکثر  خدمتی که با هدف افزایش دانش و اطالعات معلمان برگزار می هاي ضمن متأسفانه دوره

موارد به فضایی براي دریافت اضافه کارِ افراد به ظاهر متخصص، تبدیل شده و به اهداف از پیش تعیین 
  شود.  ها توجهی نمی شده این دوره

تواند در  هاي ساالنه، ماهیانه، هفتگی و حتی روزانه می ترغیب معلمان به داشتن طرح درس همچنین
رفع این مشکل و هدایت فرایند تعلیم و تربیت به سمت اهداف مطلوب مؤثر باشد. طرح درس یک ابزار 

هداف و شرایط العاده مفید است که محتوا، منابع، زمان و نحوه عملکرد معلم و شاگرد را با توجه به ا فوق
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کند. تصمیم در مورد تدریس چه مطلبی، چگونه و طی چه مدت زمانی از  خاص کالسی فراهم می
  ).401: 2001مورسیا، ماریان، نقل از جنسون، لیندا، -هاي اساسی طرح درس است (سلسمؤلفه

  
  مشکالت اجتماعی معلمان -4

گردد. هر چند فضا و جوّ سازمانی نیز  برمیاي از مشکالت معلمان مشکالتی است که به محیط معلم  پاره
گیرد، ولی معموالً افراد  شود، اما فضاي سازمانی محیط شغلی فرد را در بر می محیط معلم را شامل می

تأثیر محیطی فراتر از محیط شغلی خود هستند. محیط اجتماعی، محیط خانوادگی و جامعه را شامل  تحت 
زندگی شخصی خویش همانند سایر افراد جامعه با مسائل و  شود. بدیهی است که هر معلمی در می

سازند  و این،  شود که برخی از آنها زمینه نارضایتی یا عدم تعادل روانی فرد را مهیا می مشکالتی روبرو می
تواند از معلمان  کس نمی آورد. هیچ ، برخورد و تعامالت به وجود می گیري مسائلی را در هنگام تصمیم

ه باشد که مشکالت خود را بیرون کالس گذاشته و با فراغت بال وارد کالس شوند. وقتی انتظار داشت
معلمی در خانواده خود مشکلی دارد، قطعاً این مشکل بر تعامل، تدریس و سایر رفتارهاي وي اثر خواهد 

است، قطعاً  گذاشت؛ اما با توجه به بحث این نوشته که رابطه صحیح و مؤثر و سازنده بین معلم و فراگیران
گیري و نحوة رابطه اثر خواهد گذاشت. براي حل این مشکل نیز مسؤوالن  این گونه مشکالت بر شکل

مشکالت   اي مهیا سازند که این باید با اندیشیدن تدابیري راه بروز این مشکالت را بسته یا حداقل زمینه
و تمام فکر و ذکر او به فراگیران و معلم به حداقل ممکن برسد تا وي با فراغت بال در کالس حاضر شده 

  نحوة برخورد صحیح با آنها باشد.
  

  مشکالت فراگیر در برقراري رابطه مؤثر با معلم و دیگران
آموز مشکالت و  گردد؛ بلکه دانش البته بعضی اوقات مشکالت رابطه فراگیر و معلم به معلم بر نمی 

تحت تأثیر قرار داده و رابطه به جاي آن که سازنده و  آورد که رابطه را مسائلی را با خود به سر کالس می
شود. این مشکالت و  مثبت باشد به برخوردها و تعامالت منفی تبدیل شده و بازدارندة رشد فراگیران می

تواند به چند دسته  آموز خود می بندي است یعنی مشکالت دانش مسائل نیز مثل مشکالت معلم قابل دسته
  تقسیم شود.
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  الت درون مدرسهمشک -1
برخی از مشکالت فراگیران ناشی از محیط و جوّ مدرسه است؛ براي مثال معلم با مشکالت مختلفی که 

آورد. البته مشکالت  ساز رشد و رابطه بهینه شود، مشکالتی را به وجود می دارد به جاي آن که زمینه
توان به زیر  ن مسائل را نیز میمربوط به جوّ مدرسه تنها ناشی از مشکالت معلم نیست، در واقع ای

  هایی تقسیم کرد. دسته
  الف) مشکالتی ناشی از مشکالت معلمان

آورد. در واقع این مسائل همان مسائلی است که پیش از  این مشکالت را معلم براي فراگیران به وجود می 
  ت.این به دلیل اهمیت نقش معلم در تربیت فراگیران به صورت مفصل مورد بحث قرار گرف

  ب) مشکالت ناشی از جو و محیط مدرسه
آورد و معلم نیز مشکلی ندارد، ولی  بعضی اوقات فراگیر مشکلی را با خود به داخل مدرسه و کالس نمی

دیده  هاي تدارك ساز است. براي مثال برنامه جوّ مدرسه و شرایط مهیاشده از سوي نظام آموزشی مشکل
ها براي برخی از فراگیران قابل درك نیست و از  شود؛ برنامه ساز می اي است که دردسر شده به گونه

شود. راه  العاده آسان و پیش پا افتاده است که این موجب بروز مشکالتی می طرف دیگر براي برخی فوق
سازي آموزش،  ها، انفرادي ها، تالش براي متنوع کردن برنامه حل چنین مشکالتی انعطاف دادن به برنامه

هاي متنوع براي یک کالس واحد با  اي متفاوت و آزاد گذاشتن معلم براي انتخاب برنامهه طراحی برنامه
) به این 569: 2003( 1ها و استعدادهاي آنان است. در پژوهشی در همین زمینه بلچفورد توجه به توانایی

نفري) بر تعامالت بین  19نفري و کوچک  33نتیجه رسید که اندازة کالس (بزرگ در پژوهش مورد نظر 
هاي  از راه یکیگذارد.  معلم و فراگیران و خود فراگیران و پیشرفت تحصیلی و رشد عاطفی آنان اثر می

براي برقراري نظم، ارتباط و . است» السؤفرآیند پرسش «هدایت، کنترل و ادارة ارتباطات در کالس، 
اند که   ها نشان داده بررسیکند.  نقش مهمی بازي می» السؤفرآیند پرسش «تعامل سازنده در کالس 

هاي گذشته، تأکید و توجه زیادي به استفادة  بُعد مهم یادگیري مؤثر است. در دهه یک سؤال پرسیدن
 سؤاالتی). با در نظر گرفتن نوع 1982 ،2شده است (پروت، به عنوان مهارت آموزش کلیدي سؤالاز  مؤثر

، »سؤال«انتظار دارد.  سؤالنوع ارتباطی را از شاگرد مورد  چه ويکه  دتوان فهمی پرسد، می که معلم می
سازي، دانش و اطالعات کافی  در فرایند آزمون بایدو معلمان  داردنقش انتقادي در آموزش  یکمعموالً 

، با تفکر برانگیزترین و بامعناترین حالت به سؤالاز طریق فرایندهاي  راآموزان  وانند دانشداشته باشند تا بت

                                                             
1. Blatchford 
2. Perrott 
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به  که کنند. این بدان معناست که معلمان باید سؤاالتی طرح کنندنظر راهنمایی  مورداهداف 
 دست آورند بهیعنی اهداف و نتایج) را از یک درس خاص آموزان کمک کند اهداف خاصی ( دانش

، به فرایند هاي درسی و امتحانات شده در کتاب . اگرچه سؤاالت نوشته)1384(نصرآبادي و نوروزي، 
سازد. در  شفاهی هستند و معلم شخصاً آنها را می کالسسؤاالت  اغلباما  ،کند کمک می یادگیري

ن مورد آموزا و برانگیختن تفکر دانش تحریکعنصري انتقادي هستند که معلمان براي  تحقیقت سؤاال
ساز نظم دموکراتیک و  تواند زمینه . نحوة پرسیدن سؤال می)1995 ،1(چاسکا دهند استفاده قرار می

تعامالت مثبت و روابط اثربخش باشد یا نظم کالس را بر هم زده و مشکالتی را به وجود آورد. معلم باید 
ناسایی کرده و از آن در جهت با مطالعۀ دقیق رفتار خود، رفتارهاي مثبت به هنگام سؤال پرسیدن را ش

  رشد علمی، روانی و اجتماعی فراگیران استفاده کند.
  ج) مشکالت ناشی از فراگیران دیگر

ساز نیستند؛ بلکه فراگیرانِ دیگر مشکالتی را با خود مدرسه  برخی اوقات نیز محیط مدرسه و معلم مشکل
بندي هستند که براي جلوگیري از اطاله  آفرینند. این مشکالت نیز قابل دسته و کالس آورده و مسأله می

شود. زمانی که  بیان می هاي آن اجتناب کرده و فقط راه حل ممکن این دسته کالم از توضیح زیر دسته
آمـــــوزان  کند، باید به خاطر داشته باشد که دانش ریزي می معلم راهبردهاي مدیریت کالس درس را پایه

هایی با همکاري و مشارکت و  هاي عاقلی هستند که بسیار مشتاقند کالس (به عنوان اکثریت کالس) انسان
سازي زمینۀ  . فراهم)1989، 2(جانسون و جانسونبگیرند  هاي مطلوبی را ایجاد کنند که در آنجا یاد مکان

هاي کالس یکی  آموزان جهت کـــمک به شخصی کردن قوانین و ضوابط فعالیت مشارکت براي دانش
کند که مشکالت اداره کالس به سه طریق کاسته و از آنها  از وظایف مهم معلم است. او باید کمک 

  جلوگیري شود. 
  آورد.  ي عدالت در کالس از طریق فرایند احترام و درك متقابل به وجود شرایطی را براي اجرا  -1
بیشتري به حفظ   آموزان در تنظیــم و وضــع قوانین کالس مشارکت داشته باشند عالقه وقتی که دانش -2

  دهند پس این امکان را براي آنان فراهم کند. و بقاء این نظم نشان می
ش و توسعه نظم و مقررات کمــک بکنند، لزوم آن را در زندگی آموزان به گستر وقتی که دانش -3

  برند. کنند و به معنادار بودن آن بیشتر پی می بیشتر احساس می

                                                             
1. Chuska  
2. Johnson and Johnson 
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آموزان در مورد این که  اول این که معلم باید نظم کالس را تا حد امکان واضح بیان کند تا دانش
ري داشته باشند، گیج یا گمراه نشوند. مقررات چیستند یا این که آنها باید سعی در انجام چه کا

  آموزان باید علت این که عدالت براي همه مهم است را بدانند. دانش
دوم این که او باید نظم کالس درس را با رعایت انصاف حفظ کند. اگر وضع مقرراتی ضروري 

وجود  آموزان کالس در سراسر سال تحصیلی و اساسی است، ثبات عمل باید براي هر یک از دانش
آموزان باید به صورت واضح و بدیهی دریابند که چه رفتارهاي منافی انصاف و  داشته باشد. دانش

  همکاري در کالس درس و در اجتماع بیرون از مدرسه وجود دارد.
سوم این که او باید از نظم و مقررات کالس درس استفاده کند تا یک روال کلی و عادت شود. 

فهمند که از آنها چه  آموزان می بیان شوند و به نسبت حفظ شوند دانشوقتی که مقررات به وضوح 
ریزي شود، انحراف از این عادت بسیار سخت  رود. وقتی عادتی در کالس پایه انتظاري در کالس می

است و بنابراین از لحاظ فنون مدیریت کالس قابل کنترل است. همچنین چنین عاداتی اگر بر پایه درك 
آموزان در تمام روز در مدرسه رعایت  شوند که توسط دانش لباً عادات رفتاري میو فهم باشند غا

شوند. باالخره معلم و کالس باید تا حدي که ممکن است قانونمندي فراهم کنند و انصاف و عدالت  می
آل ساده باشد. در یک تحقیق طولی، محققان به این نتیجه رسیدند که فراگیرانی که  باید یک ایده

دارند، بیشتر و بهتر از افرادي که تنها هستند رفتارهاي اجتماعی، پیشرفت علمی و برخوردهاي دوست 
» توجه به دیگران«آموزه . )195: 2004، 1(ونتزل، بري و کلدول دهند عاطفی مناسب را از خود نشان می

باید خود را آموزان]  مدرنیسم در پی رفع همین مشکل است. آنها معتقدند که مدارس [دانشدر پست
  ).1389پور، علی و نصرآبادي، براي شنیدن صداهاي دیگران آماده کنند (بیرمی

  
  مشکالت بیرون مدرسه -2

آموزان نیز هیچ ربطی به مدرسه و فراگیران دیگر ندارد، بلکه فراگیر به صورت  برخی مشکالت دانش
ابطه مطلوب و مؤثر هستند. این آورد که مانعی براي ایجاد ر شخصی مشکالتی را با خود به مدرسه می

  بندي است. مشکالت نیز قابل دسته
  
  

                                                             
1. Wentzel, Barry & Caldwell 



  67      بین فراگیر و معلم...  رابطه تحلیلی بر مسأله

 1398 پاییز /نوزدهم شماره / پنجم سال

  الف) مشکالت ناشی از خانواده
اي از مشکالت موجود در سر راه برقراري ارتباط مؤثر یا بازدارنده این ارتباط مربوط به فراگیر به  پاره

اقتصادي، فرهنگی و ...) گردد. یعنی فراگیر به دالیل مختلف خانوادگی (  مشکالت خانوادگی بر می
آورد که این معضالت مانعی براي برقراري رابطه مؤثر و مفید بین  مشکالتی را با خود به سر کالس می

کند، قطعاً سر  پاشیده زندگی می آموزي که در یک خانوادة ازهم فراگیر و معلم و فراگیران است. دانش
گونه  وظیفۀ معلم آن است که با شناسایی این کالس، در مدرسه و جامعه نیز دردسرآفرین خواهد بود.

آموزان تا حد ممکن از بروز مسأله جلوگیري کند. در واقع در زمینه این دسته از مشکالت بیشتر از  دانش
راه حل باید پیشگیري کرد و با مطالعه و شناسایی این افراد آنها را خلع سالح کرد و با برخوردهاي 

الت فرد راه بروز مشکل را بست و اجازه دردسرسازي به این افراد نداد. صحیح و سازنده متناسب با مشک
خواهد که یک تجربه کالسی رضایتبخش و مطلوب، پربار و موفق تحصیلی داشته باشد باید  اگر معلم می

هاي  طور فعال پیشرفت بچه از والدین کمک گرفته و آنها را در امور فرزندان خود دخالت دهد. والدین به
کنند و مشارکت فرزند را مورد حمایت خود قرار  کنند؛ انتظارات مدارس را تقویت می ا دنبال میخود ر

ساز بعید است که در نیل به اهداف آموزشی و  دار و مشکل آموزان مشکل دهند. براي والدین دانش می
  پرورشی فرزندان خود تالش کنند.

هاي مالی، ابراز هاي روانی، نگرانی (همچون کنترلدهد که رفتارهاي منفی والدین تحقیقات نشان می
اي از نتایج ضعیف از جمله طبع عاطفی منفی، زودرنجی و مستعد ناکامی بودن در زورمندي و...) با رشته

. اما رفتارهاي مثبت والدین (براي )150: 2011(مریلین، ج. اسکس و دیگران،  بین فرزندان همراه است
مثبت و روابط امن و سالم والدین با فرزندان) نتایج بهتري را در بر خواهد مثال، حساسیت مالی، نظم 

گیري را در مورد این که چه نقشی  توانند تصمیم هاي کمی از والدین هستند که می نمونهداشت (همان). 
شوند  میرا آنها باید در سیر تربیتی فرزندانشان ایفا نمایند، پیگیري کنند. والدین خود به چند دسته تقسیم 

  ها و مشکالت خاص خود را دارند: و هر کدام دیدگاه
این که هر دوي والدین شاغل باشند در دنیاي امروز عادي است. این والدین وقت کم  والدین شاغل:

هاي مدرسه  گذارند، از گزارش ها می و حتی انرژي کمتري براي کنترل و بررسی کارهاي تربیتی بچه
 هاي مدرسه ها و تکالیف کالس یا فعالیت پرسند و همچنین در ارتباط با فعالیت خواهند و نمی چیزي نمی
پرسند. معلم باید آنها را دعوت کند و منتظر شرکت آنها نباشد؛ بیرون برود و آنها را بیاورد.  چیزي نمی

شود. معلمین دبیرستان بیشتر با  چنین کاري موجب توقف کمتري در پیشرفت و نیل به وضعیت بهتر می
نوز معلم التزام و تعهد عدم مشارکت و عدم فعالیت والدین، روبرو و امیدوار به شرکت آنها هستند. ه



 پژوهی  آموزشترویجی  -علمی نامه فصل     68

 1398 پاییز /نوزدهم شماره / پنجم سال

 

اي روند  اخالقی دارد که والدین را از وضعیت فرزندانشان آگاه کند. والدینی هستند که به نحو فعاالنه
کنند. این والدین از معلم  کنند و آنها را تشویق و ترغیب می تعلیم و تربیت فرزندانشان را به دقت دنبال می

  کنند. ت میهایش درخواس تقاضاي توجه بیشتري به بچه
کند. این به دالیل زیادي اتفاق  در برخی موارد فرزند با یکی از والدین زندگی می تک والدي:

هاي مدرسه بیابد که باعث گیجی و  افتد. بنابراین معلم ممکن است والدین متفاوتی را در فعالیت می
والدین خود مشکالت   ها را به بار آورد، زیرا این گمراهی وي شود و در برخی موارد گمراهی بچه

تواند بر فراگیران اثر منفی بگذارد. در مورد این والدین صرف  شماري دارند که این مسأله می رفتاري بی
ها، معلم و نظام آموزشی باید نسبت به رفتارها و مشکالت آنان نیز حساس باشد و با  نظر از مشکالت بچه

  شکالت آنها گام بردارد. برگزاري جلساتی نظیر آموزش خانواده در جهت حل م
هاي زیادي هم وجود دارند که به هر دلیلی با پدر و مادر خود نیستند. اینها  بچه عدم وجود والدین:

ممکن است یا با یکی از اقوام یا با یک فرد غریبه که آنها را به فرزندي قبول کرده، زندگی کنند. نیازي 
ها باید سعی کتد با کسی که سرپرستی آنها را برعهده نیست که معلم در این مورد کنجکاوي کند، او تن

  دارد رابطۀ مناسب برقرار کند و نشان دهد که به بچه عالقه و توجه دارد.
براي کنترل کالس و مدرسه الزم است که معلم با برخی انحرافات که دائماً سالمت جوانان و 

یرا این مسائل نیز نظم و انضباط کالس و کنند آشنایی داشته باشد؛ ز اي را تهدید می کودکان هر جامعه
ریزید. انحرافات فراگیر در برخی موارد از پیشرفت علمی دیگران نیز جلوگیري کرده  مدرسه را به هم می

کند. لذا معلم باید با انحرافات جنسی، مواد مخدر و چیزهاي  و موجبات انحرافات دیگران را فراهم می
ض آنها قرار گیرند آشنایی داشته باشد. در ضمن ممکن است سوء ها در معر دیگري که ممکن است بچه

اي از جانب معلم یا سایر پرسنل مدرسه صورت گیرد که در این صورت وظیفه مدیر است که با  استفاده
آموزان بشناساند؛ زیرا  انحرافات برخورد قانونی کند. اما معلم وظیفه دارد استانداردهاي اخالقی را به دانش

  معلم اعتماد کرده و جوانان خود را براي تربیت به دست او سپرده است.  جامعه به
آموزان مشکوك محتاط باشد. یک اتهام در عین حالی که از نظر  البته معلم باید در بررسی دانش

آموز را نیز تغییر دهد. لذا در  کند ممکن است سرنوشت یک دانش اي براي وي مشکالتی ایجاد می حرفه
باید با همکاران و به خصوص با مدیر مشورت کند و او را در جریان کار قرار دهد. تأثیر هر  این موارد او

کند دارد. معلم  روشی که بخواهد به کار ببرد بستگی به زمان و انرژي که او در این زمینه صرف می
او براي کنترل  شده محیط شاد، فعال و خالقی را براي آموزش فراهم نماید. تواند با رعایت موارد طرح می
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کالس و همچنین افزایش یادگیري باید از روش آموزش مناسب استفاده کند. شناخت وي از 
تر خواهد کرد. معیار نهایی در هر کار آموزشی  هاي آموزش او را در کارش موفق آموزان و روش دانش

ف مهم خود قرار دهد. آموز را هد ریزي، موفقیت دانش آموز است؛ لذا در انتخاب و برنامه موفقیت دانش
توان محیط کالس را به یک محیط جالب، مثبت و جذاب تبدیل کرد. محیط باید طوري ساخته شود  می

  العاده انگیزة یادگیري داشته باشد از آن به خوبی استفاده کند. که هر کس به طور فوق
  

  ب) مشکالت ناشی از اجتماع
است. الگوهاي نامناسب، دوستان و همتایان نامناسب یا  اي از مشکالت فراگیر نیز مربوط به اجتماع پاره

ساز بروز  توانند زمینه گذارند، می دار و موارد دیگري که در اجتماع وجود داشته و بر فراگیر اثر می مشکل
مشکالتی در کالس شوند و رابطه مفید و مؤثر بین فراگیر و معلم را در هم ریخته و موجب به وجود 

رشد و تربیت فراگیران شوند. این مشکالت با رشد فراگیران و رسیدن آنها به سنین آمدن موانعی براي 
شود. در این  دهند؛ زیرا وابستگی فرد از خانواده به سوي همساالن متمایل می بلوغ بیشتر خود را نشان می
پیدا کرده و ها را در جامعه  شناسی باید با مطالعه دقیق، ریشه این نابسامانی حوزه نیز متخصصان جامعه

اي حل کنند. براي مثال یکی از مسائلی که در این دسته قرار  تالش کنند این مشکالت را به صورت ریشه
امر آموزش است، توجه بیش از   دارد و به عنوان مانعی بر سر راه مطالعه فراگیران قرار گرفته یا بازدارنده

رمند است. البته توجه به تمام افراد، وظیفه حد مسؤولین و جامعه (شهروندان) به ورزش، ورزشکار و هن
مسؤولین و جامعه است، اما این توجه باید متناسب باشد، همین موجب شده که مطالعه و درس خواندن 

ساز رشد و تعالی فرد و جامعه است ارزش خود را از دست بدهد. بدین ترتیب تالش معلم یا  که زمینه
چنین وضعیتی کافی نیست و این مستلزم تأمل همه جانبۀ والدین یک خانواده براي در هم شکستن 

  . متخصصان و مسؤولین است
تواند از سویی تهدیدي براي برقراري رابطه  از جمله مشکالت اجتماعی بارز عصر حاضر نیز که می

شدن است. توسعه ابزار و و سایل هاي انفجار اطالعات و جهانیمؤثر بین معلم و شاگرد واقع شود، پدیده
هاي مجازي متنوع و دسترسی رویه فراگیران به محیطارتباطی و اطالعاتی ممکن است عامل جذب بی

شدن یک فرایند آنان به اطالعات نامحدود بدون در نظر داشتن ابعاد مکانی و زمانی باشد. جهانی
ها را در  ها، معانی و فعالیت خواهد یک نظام واحد از ارزشاقتصادي، فرهنگی و اجتماعی است که می

هاي مختلف در سطح جهانی ایجاد کند و نوعی انسجام در ابعاد مختلف از جمله تعلیم و تربیت به جنبه
ها و محتواي تعلیم و تربیت به سمت ها، شیوه گیريها، جهتاي که اهداف، برنامهگونهوجود آورد؛ به
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: 1389به نقل از قاهري، راضیه،(کاووسی، یک نظام واحد جهانی در زمینه تعلیم و تربیت حرکت کند 
هاي جدید همراه  هاي آموزشی و ایجاد چالش . البته این تحوالت با تضعیف ساختارهاي قبلی نظام)88

  ها، چالش رابطه معلم و فراگیر است. است (همان). از جمله این چالش
 

   گیري نتیجه 
کامالً صحیح و  آناننظر  است،تر  اثربخشد که آموزش، به عنوان یک بازي نکن می فکر معلمان اگر

 استبخش  لذت آناناست. مدرسه مکانی است که در آن افراد باید احساس کنند که محیط براي  درست
شود. اگر آموزش با نشاط، بازي  می، ندستهدر هنگامی که مشغول یادگیري  آنانیا حداقل موجب نشاط 

تمایل آنها به حضور در مدرسه و شرکت فعال در برند و  می لذتآموزان از آن  و خنده همراه باشد، دانش
بلکه  ،بخش نیستند ها نه تنها لذت خواهد یافت. متأسفانه اکثر کالس افزایشهاي کالس  فعالیت
 منفیکننده باشد، به طور  رنجانند. برخورد معلم به جاي آن که به طور مثبت تقویت می راآموزان  دانش

، هاي نوین مدیریت کالس راهکارها و شیوهبا استفاده از  شود صیه میتو معلمانکننده است. لذا به  تقویت
هر چه بیشتر فراگیران در تعامالت کالسی فراهم  مشارکتمحیط شاداب و با نشاطی براي یادگیري و 

آموزان و عالیق آنها براي اصالح روند یادگیري و  دانش قبلی هاي باید از موفقیت معلمان. سازند
در  زیاد. براي این کار، به اطالعات کنندغلط آنها در محیط کالس استفاده  تعامالتو رفتارهاي نادرست 

ریزي و کنترل  برنامه دقیقریزي دقیق و تالش براي اجراي  مورد فراگیران، صبر و حوصلۀ زیاد و برنامه
را آمادة  معلمان کردن،سؤال  برقراري ارتباط اثربخش و . تمام راهبردهاينیاز استکیفیت اجراي کار 

  کنند. آمیز می انجام کار آموزش به نحو موفقیت
لوسی و جُک پراندن به معلم و  .آموزان بسیار ظریف و حساس است بین معلم و دانش عاطفی ارتباط

در چنین  بداندآموزان نیست و معلم باید  لۀ مشترکی بین همۀ دانشسأبچگی زدن، م بهیا خود را 
تواند جلوي این عمل  که چطور می بداندباید او . کندآموز خاطی چگونه برخورد  هایی با دانش موقعیت

آموز دست یابد و مشکالت اجتماعی وي را با  دانش درونیآموز را بگیرد تا این که به شخصیت  دانش
یکی از اولین اهداف تربیت . کندآموز انتقاد  دانش ازمعلم نباید  .کندفرایندهاي تغییر رفتار حل 

توهین  باتهیۀ رفتار مطلوب و مثبت و توجه به شرایط محرکات در آموزش است. آموزش  آموزشگاهی،
جز تحقیر کردن  چیزيآموز با تحقیر شدن،  هاي نامطلوب و منفی معلم، اثربخش نیست. دانش و پاسخ

و تحقیر در برابر هر  توهیناز هر گونه  معلم باید معلم و تنفر از مدرسه و آموزش نخواهد آموخت. لذا
صمیمی و حمایتی براي  در کالس درس یک جوّ  او بایدپاسخ نادرستی جداً اجتناب کند. رفتار و گونه 
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از خود نشان  نادرستپاسخ  رفتار و آموزان برقرار کند تا آنها بتوانند آزادانه و بدون هیچ ترسی، دانش
باید از رفتار خود آگاه  در فرایند تعلیم و تربیت داشته باشد. معلمتا معلم فرصت اصالح آنان را  دهند

  .باید تعمدي و با هدف صورت گیردوي  هاي حرکات و صحبت تمامباشد و 
ها و سؤاالت در کالس درس باید تجربیات سازنده، شاداب و  پرسش روابط، تعامالت، تمام

این صورت  درشود.  مورد احترام و باارزش شمرده فراگیران  هاي هدر آنها اید ورا فراهم آورد  بخش لذت
آموزان، عالوه بر  شود. فعالیت دانش تحریک و ذهن آنها براي فعالیت بیشتر آماده می انآموز عالقۀ دانش

، آنها را در زندگی اجتماعی استزمینۀ تحصیل  درآموزان  هاي مؤثر براي موفقیت دانش آن که از روش
عاطفی را بر مدرسه -فرهنگ عقالنی کنندسعی معلمان باید . ساختبعد از تحصیل نیز موفق خواهد 

و نحوه تعامل  لذت ببرند کنند،و مؤثرتر در یادگیري خودشان مداخله  بهترآموزان  د تا دانشنحاکم ساز
  .صحیح و منطقی را براي زندگی پس از مدرسه بیاموزند

ساز  در نمودار زیر مسائل موجود بر سر راه برقراري رابطه صحیح و تعامل سازنده را که خود زمینه
  کنید. رشد و تربیت فراگیران است، مشاهده می

  
  مسائل موجود

  
  ل مربوط به معلممسائ  ل مربوط به فراگیرمسائ

  مسائل درون مدرسه - 1
 الف) مسائل معلمان

  ب) مسائل سازمانی مدرسه
  مسائل فراگیران دیگرج) 

  مسائل شخصیتی - 1

  مسائل بیرون مدرسه - 2
 الف) مسائل خانوادگی

  ب) مسائل اجتماعی

  مسائل سازمانی - 2

  مسائل اجتماعی - 3  
  مسائل تخصصی - 4  
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Abstract 
One of the most important factors affecting learning is the classroom 
environment. The teacher must be able to provide a happy and creative learning 
environment. The interest and ability of teachers and students in the classroom 
cause behavioral interactions that create the basis of teaching-learning 
processes. Of course, the relationships between teachers and students are not 
fully regulated and predictable. Effective communication is one of the central 
tasks of effective education because students are mainly in effective 
communication with others to learn how to build constructive, positive 
interactions helpful in their future lives and learn scientific issues more 
effectively. Learning can be better and more effective if the classroom 
environment and communication situations are positive and reinforcing. In any 
case, communication is at the heart of classroom processes and activities. In this 
article , the authors examine the conceptual and effective role of teachers and 
learners in the process of education through a qualitative, philosophical-analytic 
approach. Then, they explain teacher's relationship with learners and vice versa. 
Finally, they discuss and analyze the teachers' problems in holding effective 
relationship with the learner as well as the learners' pervasive problems in 
having  the effective relationship with the teacher and others. 
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