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 چکیده

نش به روز در رشته تخصصی، مستلزم آموزش اثر بخش عالوه بر بهره مندي از دا    
شکل گیري و تداوم روابط عاطفی سازنده بین معلم و دانش آموزان می باشد؛ چرا که 
ایجاد روابط عاطفی اثربخش می تواند به عنوان ابزاري مفید کیفیت تدریس و یادگیري را 

اد و ش به طور قابل توجهی بهبود بخشد. با این وجود، آموزش مجازي در بستر سامانه
نبود ارتباط چشمی مستقیم، کیفیت و ویژگی روابط عاطفی بین معلم و شاگرد را کامالً 
دگرگون ساخته است. نوشته  حاضر تالشی است در راستاي توصیف و تحلیل روش 
هاي ایجاد و تداوم روابط عاطفی بین معلم و شاگرد در شبکه شاد که سامانه یادگیري 

رورش ایران است. در پژوهش موردي حاضر روي کالس مورد تایید وزارت آموزش و پ
هاي مجازیدرس زبان انگلیسی سطح متوسطه، کیفیت شکل گیري روابط عاطفی مجازي 
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بین معلم و دانش آموز با استفاده از ابزار هاي زبانی و غیرزبانی توصیف شده است. نتایج 
رابطه اي کامالً جدي، حاصل نشان داد که در اوایل سال تحصیلی رابطه معلم و شاگرد، 

محوربوده است ولی با گذشت زمان و آشنائی و تعامالت فزاینده معلم -رسمی و مقررات
و دانش آموزان، این روابط به تدریج تلطیف شده و روابط عاطفی غیر رسمی و صمیمانه 
تر جایگزین شده اند. سپس ضمن تحلیل دالیل تغییر رویه در تعامالت عاطفی، پیشنهاداتی 

اي ایجاد روابط عاطفی موثر و مطلوب در آموزش مجازي ارائه شده است که خود می بر
تواند بر ارتقاء سطح یادگیري دانش آموزان نیز تاثیرگذار باشد. در نهایت کاربرد یافته 

 هاي پژوهش و پیشنهاداتی براي تحقیق بیشتر ارائه شده است.

 سامانه شاد، دانشگاه فرهنگیانکارورزي مجازي، تعامالت عاطفی،  واژه هاي کلیدي:
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Abstract 

Effective teaching hinges on both updated knowledge in the respective 
field of study and developing as well as maintaining constructive 
teacher-student(s) relationships since forming effective emotional 
relationship is a useful tool in enhancing the quality of 
learning/teaching considerably. Meanwhile, due to the lack of direct eye 
contact, virtual education through Students’ Virtual Network for 
Education (SHAD) has deeply deteriorated the quality and features of 
the emotional relationship between the teacher and the student(s). The 
present study is an attempt to describe and analyze the procedures for 
developing and maintaining teacher-student(s) relationship in SHAD, a 
platform approved by Iranian Ministry of Education. In the present case 
study on several high school classes in Zanjan, the procedures for 
forming virtual emotional relationships between the teacher and 
students by means of linguistic and non-linguistic tools is described. 
The results of the present study showed that at the start of the academic 
year teacher-student(s) relationships was completely serious, formal, 
and regulations-based; however, with time and increasing familiarity 
and interactions between the teacher and the students, their relationship 
was modified and gradually the informal and more intimate 
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relationships replaced rather formal relationships. Later, the reasons for 
change in this trend were analyzed, and some suggestions are proposed 
for fostering effective, continuous, and favorable emotional 
relationships in virtual education through SHAD, which can, in turn, 
improve learning among the students. Finally, the implications of the 
study are discussed and suggestions for further research are proposed. 

Key words: Virtual Education, Emotional Interactions, SHAAD, 
Farhangian University  
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 قدمهم

از اهمیت بسزایی برخوردار  2فرديبینا 1عاطفیبرقراري روابط  ،در عصر حاضر        
فراگیري دانش و مهارت روابط اجتماعی را  3به طوري که سازمان بهداشت جهانی ؛است

.  می توان گفت اعالم کرده است 2001از الزمه هاي یک زندگی اثر بخش پس از سال 
موثر  اتبرقراري ارتباطانسان ها در توانایی ي بشري مرهون اساساً تمام پیشرفت ها  که

معلم و دانش  انیارتباط موثر م 4يریادگی-یاددهی ندیعناصر فرا نیاز مهمتر یکی .است
 تیو شخص يریادگیو  لیتحص تیفیک يکه بر رو یشگرف راتیتاث لیبه دل و آموزان است

ویژگیهاي یک ارتباط خوب به  از .است بسیاري تیحائز اهم، آموزان دارددانش يساز
اره اشآگاهی گیرنده پیام از هدف ارتباط و ارائه بازخورد مناسب  می توان به طور کلی

به طوري که اگر این دو عامل محقق نشود در واقع ارتباط موثري صورت نگرفته کرد، 
 با فنون ییآشنا عالوه برهدف  نیبه ا لین). 1392(نعمتی، کرمی پور و محمدي،  است

 مند، نیازکالس تیریمنظور عملکرد مناسب در مد بهآنها  یو به روز رسان سیتدر نینو
-یاددهی ندیفرا . به عبارت دیگر،آموزان استو سازنده با دانش یتعامل عاطف جادیا
 نیب رابطه اثربخش کی جادیبلکه ا ،ستیتنها انتقال اطالعات به دانش آموزان ن يریادگی

بون آآنان است ( یو اخالق يفکر ی،تیمنظور کمک به رشد شخصدانش آموز و معلمان به 
به  یعاطفي رابطه  يبرقرار تیو ترب میاز اصول تعل یک). در واقع ی2018 ،و مگالنس

به  ،مثبت و سازنده بوده دیکالس با یعاطف جو نیبنابرا ؛است هصورت متعادل و دو طرف
 اژهیپ .شود تامیناحترام نیاز به  ارزشمند بودن و لیاز قب یو احساسات ازهایکه ن يطور

به  تاس معتقد ،کالس یعاطف طیفعال دانش آموزان در محداشتن نقش بر  دیضمن تاک
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شود  یم یو اخالق يو رشد فکر تیشخص يریگروش فعال موجب شکلکار گیري 
)1972.(  

 یدر رسالت تربیت و اساساآموزان دارند دانش یدر زندگ یاتیح اریمعلمان نقش بس    
ر د ي و خلق و خوي آنان تاثیر قابل توجهی دارند.و معنو يفکر يریگشکلخود بر 

در  .دنریهدف شکل بگ نیبر اساس ا دیبا يریادگی-یاددهی ندآیانواع روابط در فر نتیجه،
آنها به طور عمده  .کنند فیاز دانش آموزان خواسته شد که معلم خوب را توص یپژوهش
 کنندیبرقرار م یخوب يفرد نیب روابط خوب معلمان)1 :ادندرا مد نظر قرار د یژگیسه و

معلمان خوب و اثربخش ضمن حفظ نظم ) 2 .دهند یم تیو به دانش آموزان خود اهم
) 3 .ه نظر برسندب ریگو سخت خشن نکهیبدون ا می کننداقتدار خود را حفظ  ،در کالس

در دانش  زهیانگ جادیا به قادر ،خالقانه و نوآورانه يها سیتدر قیاز طر خوب معلمان
به  2011، 1(وول فولک آموزان خود را درك کنندتوانند دانش یخود هستند و م زانآمو

 ).95، ص. 2018، 2نقل از استفا

 ،ودش یم يزیر هیبرخورد معلم با دانش آموزان پا هیاول يموثر ارتباط در روزها يبرقرار
 یمنف ایمثبت  دگاهیاول است که د يهادر روز رایز ؛است ژهیو یتیعنا ازمندین نیبنابرا

اگر دانش آموز از همان و  ردیگ یشکل م آموزان دانشدانش آموزان درباره معلم در ذهن 
ول سال در ط ،بالغ و قابل اعتماد است ،تگریحما یمعلمکه تحت تعلیم ابتدا احساس کند 

 شتریجب تالش بنسبت به معلم مو 3داشتن نگرش مثبت .رفتیخواهد پذاز او بیشتر تاثیر
به گفته  ).1382 ي،زند(شود  یبهتر مطالب آن درس م يریفراگ جهیدانش آموزان و در نت

و  »رابطه موثر يبرقرار« یبه دو مهارت اساس سیتدر ندیمعلم در فرا )،1382( وریکد
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 یزشآمو تیفیک شیدر افزا یاساس یدو مهارت نقش نیا .است ازمندین »کالس تیریمد«
 . نامطلوب آنان دارد يموزان و کاهش رفتارهانگرش دانش آاز 

نوان به عتوأم با روابط سازنده  يقو يریادگی طیمح کی جادیادر پژوهشی دیگر،         
 افتیدر یآموزان در آن حس مثبتکه دانش يبه نحو ذکر شده استمعلمان  فیاز وظا یکی

ن، باید به این نکته توجه ). در ضم2008، 1(وان پته گم، آلترمن، وانکیر، و راسل ندینما
نه  ردیرا در بر گ يریادگی-یاددهی ندیتمام فرآ دیو موثر با یمیرابطه صم نیاداشت که 

 .)1384 ،غمایاست ( یمعن یرابطه ب جادیآموزش اساساً بدون ا رایز ،خاص عیقطمفقط 

وجه عالوه براین، اثرات برقراري ارتباط عاطفی موثر با دانش آموزان مورد ت         
رابطه موثر بین معلم ) معتقد است 1372بسیاري از پژوهشگران قرار گرفته است. شعبانی (

و دانش آموز نه تنها می تواند موجب سهولت در تحقق اهداف آموزشی و افزایش کیفیت 
باط یک ارت. بلکه می تواند نقص و ضعف امکانات آموزشی را نیز جبران نماید ؛آنها شود

بین معلم و دانش آموز می تواند با تقویت استقالل و حس اعتماد به عاطفی قوي و موثر 
 ).2،2014(اسکوجیل نفس در دانش آموزان موجب ارتقاي سالمت روان در آنان شود

آموزان از نتایج ایجاد ارتباطی موثر است به همین دلیل اعتماد سازي و استقالل دانش
). در پژوهشی دیگر 1385(سیف، کننداي تالش معلمان باید براي برقراري چنین رابطه

رد در عملک زهیانگ شیمعلم و دانش آموزان موجب افزا انیم یرابطه عاطف مشخص شد که
صورت  ی دیگرپژوهش ). نتایج2009 ،3یلیر(شود  یم یو بهبود عملکرد اجتماع یکالس

 یمیمص که معلم با دانش آموزان رابطه گرم و ینشان داد که در کالس نهیزم نیگرفته در ا
با  و دهندیاز خود نشان م يریادگی يبرا يشتریب زهیدانش آموزان انگ ،کند یبرقرار م
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 ،1سیویو د یوسکیآندرز( پردازندیبه مشارکت در روند کالس م شتریاعتماد به نفس ب
2008 .( 

 تیاو رض یستیمعلم و دانش آموز موجب بهز انیو تعامل مثبت م رابطهدر حالی که      
هرگونه تعارض در  وجود)، 2009 ،2وکومن تیاسپل(شود  یانش آموزان ممعلم و د

دانش  یرشد عاطف يبر رو یمنف ریو تاث یاحساس ناامن جادیرابطه موجب ا نیا يبرقرار
 انیکه روابط مثبت م افتی) در2015( 4ینورم یدر پژوهش ).2006 ،3کریب( شودیآموز م

مشارکت دانش آموزان در کالس چهارم  يمعلم و دانش آموزان در کالس اول سطح باال
 شرفتیدر کالس ها بر پ یدهد که روابط عاطف ینشان م تیواقع نیکند. ا یم ینیب شیرا پ

 .گذاردیم میمستق ریدانش آموزان تاث

تدریس زبان انگلیسی در ایران براي بسیاري از دبیران این رشته بسیار چالش برانگیز      
دانش آموزانی )1: با دو گروه از دانش آموزان سروکار دارد است زیرا معلم در شروع کار

آموزانی با پیشینه قوي دانش) 2سیبدون هیچگونه زمینه یا تجربه در یادگیري زبان انگلی
به وجود آوردن شرایطی متعادل در کالس درس به نحوي که  . در زمینه زبان انگلیسی

یار دشوار و نیازمند برقراري یک براي هر دو گروه جذاب و قابل قبول باشد کاري بس
در آموزش و پرورش  دیگر اساسی . مشکلرابطه صمیمی و عاطفی با دانش آموزان است

رفتار و  ،اخالق ،روحیات ها، ایران یکسان در نظر گرفتن دانش آموزانی با شخصیت
 ع رابطه عاطفی معلم با هریکنو .فرهنگی و خانوادگی متفاوت است ،وضعیت اقتصادي

این مشکل در تدریس  .هاي شخصیتی آنان باشدانش آموزان باید مطابق با ویژگیاز د
یابد زیرا معلم به طور معمول به تدریس محتواي درس زبان انگلیسی نمود بیشتري می
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هر دانش آموز با توجه به پس  .پردازدآموزان میکتاب به صورت یکسان براي همه دانش
موزان آمیزان یادگیري در تمام دانش در نتیجه ته وپرداخزمینه قبلی خود به یادگیري 

ادي تواند تا حد زیگر می قراري رابطه عاطفی به عنوان عاملی تسهیل. بریکسان نیست
 . این مشکل را حل کند

تنها بعد کالمی را شامل می شود بلکه شامل بعد برقراري رابطه نهالزم به ذکر است که     
شود در واقع زبان بدن مکمل کالم و حرکات بدن نیز می غیرکالمی از جمله حالت چهره

معلم عالوه بر ارتباط  نیبنابرا ).1994،  (بولتن در انتقال اطالعات و احساسات می باشد
توجه کامل با دانش آموزان ارتباط با و  یکالم ریبه صورت غ دیبا یکالم زیمحبت آم

 یتنمعموالً دوست داش دهندید بروز ماز خو یمناسب یکالم ریکه ارتباط غ یمعلمان .ردیبگ
مشارکت و کاهش  شینگرش مثبت، افزا جادیخود موجب ا نیرسند که ا یبه نظر م
 یجو عاطف جادیا ياز جمله اقدامات الزم برا .شودینادرست و نامطلوب م يرفتارها

وسط ت آنان خیشکستن  ،آموزانبا دانش یتوان به ارتباط چشم یمثبت در کالس درس م
،  ،1، والدریپ و دن بروكشریف(در کالس درس اشاره کرد  ییخند زدن و بذله گولب

2005.( 

زندگی انسانها را از جهات مختلف  19همه گیري بیماري کووید در حال حاضر که       
 و آموزشی ،فرهنگی ،حوزه هاي مختلف اجتماعی، قرار داده است خود تحت الشعاع

هاي جهانی به سرعت ع و عرصهجامم .شده اند جدياقتصادي همه دستخوش تغییرات 
یکی از حوزه  .نده اخود را با شرایط جدید وفق داده و رویکردهاي جدیدي را اتخاذ کرد

-هایی که به شدت دست خوش تغییرات شده است حوزه آموزش و فرایند یاددهی
کز امدارس و مر .فرایند آموزش است دریادگیري است و این موضوع مستلزم بازنگري 

و آموزش و  شده اندآموزشی جهان ناچار به استفاده از آموزش در بستر فضاي مجازي 
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امانه سدر ایران آموزش دانش آموزان در بستر  .پرورش ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست
  .صورت می گیرد )شبکه آموزش دانش آموزي( شاد

شاگرد در آموزش و یادگیري علی رغم اهمیت قابل توجه روابط عاطفی بین معلم و    
موثر، به دلیل وضعیت جدید و آموزش مجازي با استفاده از سامانه شاد، کیفیت ایجاد 

 این روابط مبهم و یا مورد توجه نبوده است. لذا پرسش زیر مطرح شد که:

معلمان در آموزش مجازي در بستر شاد تعامالت عاطفی بین معلم و شاگرد  .1
 شکل می گیرد؟چطور و با چه ابزارهائی 

چه پیشنهاداتی براي بهبود روابط عاطفی بین معلم و دانش آموز در آموزش  .2
 مجازي در بستر شاد و در نتیجه ارتقاء کیفیت یادگیري می توان ارائه داد؟

 روش انجام تحقیق
در دو کالس مجازي درس زبان  معلم و دانش آموزان تعامالت بین در پژوهش حاضر،   

در یکی  1400-1399نیمسال اول سال تحصیلی جریان  سامانه شاد درانگلیسی در بستر 
 با استفاده از از مدارس متوسطه دوره اول شهرستان زنجان مورد مشاهده قرار گرفت.

تعامالت بین معلم و دانش آموزان، داده هاي مورد نیاز با بررسی  روش مشاهده مستقیم
وزان در ده جلسه آموزشی جمع آوري تعامالت زبانی و غیرزبانی بین معلم و دانش آم

، از نظر نوع تعامل عاطفی بی طرفی کامل داده هاي به دست آمده، با حفظسپس  گردید.
سپس گزاره هاي موجود در داده ها کدگذاري شد  غیر کالمی) دسته بندي شدند.-(کالمی

 .و سه مضمون اصلی به دست آمد که در قسمت بعدي مورد بحث خواهد گرفت

 بحث نتایج و
 سه مضمون اصلیکدگذاري گزاره هاي ثبت شده و طبقه بندي آنها در نهایت منجر به   

در مورد شکل گیري و کیفیت روابط عاطفی معلمان و دانش آموزان طی تعامالت کالسی 
 مورد بررسی در سامانه شاد شد:
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 الف) نحوه شکل گیري روابط عاطفی،

 دوره آموزشیدر آغاز  آنو دانش آموزمعلم  رسمی وغیرصمیمانهرابطه عاطفی  (ب) 

 دوره آموزشی. در پایان غیررسمی و صمیمانه رابطه عاطفی  (ج) 

 هر کدام از این مضمون ها با توجه به داده هاي به دست آمده به ترتیب بررسی می شود:

 الف) شکل گیري روابط عاطفی

ابط عاطفی در کالس بررسی داده هاي حاصل از مشاهده مستقیم تعامالت نشان داد که رو
 ها با استفاده از روش هاي زبانی وغیر زبانی شکل گرفته و تداوم یافت. 

عاطفی راي تعامالت  ستفاده از زبان و گفتمان ب از جمله روش هاي کالمی استفاده : ا
از زبان و ترکیباتی رسمی و گاهاً توام با تهدید در ابتداي دوره آموزشی بود. در ابتداي 

ه نظر می رسد این نوع کالم ضمن ایجاد جدیت و رسمیت در روابط با دوره آموزشی ب
دانش آموزان، به نوعی قوانین نانوشته کالسی را نیز به اطالع دانش آموزان می رساند.  

 براي نمونه در بخشی از داده هاي تحقیق چنین آمده است که: 

 باید فعالیت کنید نمره داشته باشید.

 و گرنه نمره مستمر صفر.

هرکس حضور بزند و جواب ندهد، هفته بعد این موقع به مدرسه می آیم و به خانواده 
 اش زنگ می زنم. 

 من منتظر روخوانی دانش آموزان هستم. چت ممنوع است. 

مدتی پس از شروع آموزش، براي ایجاد صمیمیت بیشتر معلم از گفتمان غیر رسمی تر و 
ر کالم جو صمیمی را در کالس درس ایجاد می عاري از تهدید استفاده کرده بلکه با ابزا
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کند. موارد زیر نمونه هائی هستند که تدریس معلم جنبه اي حمایتگرانه و تشویق کننده 
 یافته است:

 ممنون الهام.

 عالی!

 آخر هفته خوبی داشته باشید.

 ممنون دخترا!

 آفرین دختر خوب.

 دانش آموزان حاضر و فعال خسته نباشید.

 .خوب دختراي گلم

 آفرین نگران نباشید ....

به نظر می رسد معلمان کالس هاي مورد بررسی در ابتداي دوره آموزشی براي ایجاد     
نظم از گفتمان رسمی و تهاجمی تر استفاده می کرد تا مرزها ي قدرت بین دانش آموز و 
معلم را مشخص و تعیین کند. سپس به تدریج به گفتمان غیر رسمی و صمیمانه روي 

رد تا بتواند ضمن پایبندي دانش آموزان به قوانین کالسی، بتواند با ایجاد جو عاطفی آو
 مثبت به آنها در یادگیري مطالب درسی کمک کند. 

غیر کالمی و نماد ها )1 ستفاده از روش هاي  آموزش مجازي که امکان در : ا
وابط ایجاد ر ،وجود نداردمیان معلمان و دانش آموزان ارتباط رودررو و مستقیم 

ی از یک .بسیار چالش برانگیز است و این خالء باید به نوعی پر شودعاطفی 
اسب من ،هایی که تاثیر قابل توجهی در ارتباطات مجازي دارد استفاده موثرروش

تحقیقات بسیار  .یا نمادها است و شکلک هاعالئم نشانه گذاري، و متعادل از 



 ۷۷ | کارورزي در تربیت معلممطالعات  –علمی  فصلنامه

 صورتدر ارتباطات مجازي ها  زیادي در رابطه با تاثیرات استفاده از شکلک
ون وجود بد .گرفته است و این بیانگر تأثیر و بار روانی غیرقابل انکار آنهاست

مجازي بسیار دشوار خواهد بود و احساسات به طور موثري  اتارتباط ،ها شکلک
داشته اند که استفاده از شکلک ها ذعان یاري از محققان ابس .منتقل نخواهند شد

اطی مقاومت افراد را به برقراري رابطه از بین می برد و با کمک در هر نوع ارتب
روند ارتباطات را تسهیل  و حاالت مختلف آن، به افراد به تجسم صورت انسان

. همچنین معلمان و دانش آموزان مورد مشاهده در سامانه شاد از شکلک می کنند
ت به مسائل ها و نماد هاي گوناگون براي ابراز احساسات و عواطف خود نسب

جاري کالس و فعالیت هاي دانش آموزان استفاده می کردند. نمونه هائی از نماد 
ها و شکلک هاي مورد استفاده به ترتیب زمانی یعنی از ابتداء دوره آموزشی تا 

 انتهاي آن به شرح زیر می باشد:

 
تر سامانه و نماد هاي عاطفی مورد استفاده در تعاماللت مجازي در بس اشکلک ه: جدول یک

 شاد
 شکلک اصطالح التین معنی

این نماد با ظاهر یک چهره  _صورت قرمز با حالت عصبانی
ها و ابروهایی رو به پایین، داراي بار ي اخمو همراه با چشم

ي شدیدتري از عاطفی بسیار منفی بوده و بیانگر درجه
 هاياست. نماد "عصبانیت"و  "نفرت"خشم یا به عبارتی 

راي ابراز ناراحتی و خشم وجود دارند از دیگري نیز ب
-می �😡�ولی نوع بسیار شدید آن  �😒�و�😤�،�😠�جمله؛ 

به مجموعه ایموجی ها  2015باشد. این نماد در سال 
 اضافه شد.

Pouting Face 😡😡 

ي اندوهناك این نماد با ظاهر یک چهره _ي محزونچهره
گر او نادم با چشمانی غمگین و بسته و ابروانی موجدار، الق

احساسات متفاوتی از جمله حس ناامیدي و تنهایی 

Pensive Face 😔😔 
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، کمترو  �😭�میباشد. بار منفی این نماد نسبت به 
 درونگرانانه تر است.

این نماد بیانگر نوعی احساس  _ایموجی بدون بیان
ي آن کمی شدیدتر از ناامیدي و دلخوري است که درجه

 میباشد. "�😐�"

Expressionless 
Face 

😑😑 

این نماد القاگر  _ایموجی صورت همراه با ابرویی باال رفته
احساساتی مانند سوءظن، بدبینی، نگرانی، ناباوري و عدم 

 تایید می باشد.

Face with Raised 
Eyebrow 

🤨🤨 

 ياین نماد نیز منتقل کننده _صورت غمگین و ناراضی
احساساتی منفی از قبیل نارضایتی، بدخلقی و بدبینی به 

 اطب است.مخ

Unamused Face 😒😒 

این نماد با ظاهر  _صورت خندان همراه با عینک آفتابی
ي خندان و به همراه یک جفت عینک آفتابی یک چهره

مشکی، داراي بار عاطفی مثبت بوده و براي انتقال نوعی 
حس عامیانه استفاده میشود. همچنین احساس اعتماد، 

 اطب القا میکند.عالی بودن و نگرشی بی دغدغه را به مخ

Smiling Face with 
Sunglasses 

😎😎 

ي تایید، توافق و نشان دهنده _نماد انگشت شست دست
 تعهد می باشد.

Thumbs Up 👍👍 

این نماد با  _صورت خندان همراه با چشمانی خندان
ي بشاش و خندان و البته همراه با ظاهر یک چهره

هایی هچشمانی خندان، لبخندي به پهناس صورت و گون
سرخ، بیانگر احساس شادي واقعی است. این نماد در اغلب 

ي احساساتی گرم و بسیار مثبت است مواقع، انتقال دهنده
 و در مواردي بیانگر حس فروتنی و حق شناسی است.

Smiling Face with 
Smiling Eyes 

😊😊 

این نماد بیانگر عمل تشکر کردن و برگرفته از فرهنگ 
 ژاپنی است.

Folded Hands 🙏🙏 

این نماد براي سالم دادن و خداحافظی کردن به کرات 
 مورد استفاده قرار میگیرد.

Waving Hand 👋👋 
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از این نماد در مواقعی که قصد دارد اظهار کند که حالش 
خوب است و یا به طور کلی چیزي خوب و صحیح است، 

 استفاده میشود.

OK Hand 👌👌 

خواهد اعالم حضور کند و از این نماد در مواقعی که فرد می
 ، استفاده میشود."کافی است"یا اعالم کند 

Raised Hand ✋ 

این گل، نمادي سنتی در  _ي گیالس (گل صورتی)شکوفه
کشور ژاپن است که از آن در نمایش هاي ساالنه به وفور 
استفاده میشود از این رو، از این نماد در مناسبت و جشن 

به طور کلی بیانگر ایده  هایی خاص استفاده میشود ولی
 هایی مثل عشق، صمیمیت و زیبایی است.

Cherry Blossom 🌸🌸 

کاربرد اصلی این ایموجی براي ابراز عشق  _قلب قرمز
است ولی در همه ي موارد اینطور نیست و میتواند به 

معناي رابطه ي دوستی صمیمانه و پیوند قوي و محکم 
 دوستانه نیز باشد.

Red Heart ❤� 

این نماد نیز براي تبریک مناسبت هاي خاص  _قرمزرز 
مثل روز مادر و ... طراحی شده است ولی کاربردهاي 
دیگري نیز دارد مثل بیان احساساتی مانند عشق. 

همچنین به عنوان نمادي از سوسیالیسم نیز استفاده 
 میشود.

Rose 🌹🌹 

این نماد که قلبی به شکل یک جعبه ي  _قلب با روبان
بیانگر هدیه دادن قلب فرد به مخاطب است  هدیه است،

که در این صورت بار عاطفی بسیار مثبتی دارد چرا که 
 فرد، ارزشمندترین داشته اش را به مخاطب عرضه میکند.

Heart with Ribbon 💝💝 

این نماد با ظاهر یک  _هاي قلبیصورت خندان با چشم
ي خندان به همراه چشمانی قلبی شکل، احساساتی چهره

از قبیل عشق، شیفتگی، پرستش و صمیمیت را در کنار 
حس قدرشناسی به مخاطب منتقل میسازد. وقتی شخص 
از این نماد استفاده میکند به این معنی است که فرد یک 

 شخص، شی و مکان بخصوصی را دوست دارد.

Smiling Face with 
Heart-Eyes 

😍😍 
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سط معلم براي ابراز احساسات و بررسی داده هاي به دست آمده در پژوهش حاضر تو
نگرش معلم در تعامالت عاطفی مورد استفاده گرفت که تصویر برخی از این تعامالت در 

 بخش هاي بعدي ارائه شده است.
 دوره آموزشیمعلم و دانش آموز در آغاز  رسمی وغیرصمیمانهرابطه عاطفی  (ب)

ود نداشت و روابط کامالً یک وج اي دو طرفه ي عمالً رابطه دوره آموزشی،در اوایل    
توسط معلم  ،می گرفت شکلاگر هم رابطه اي  ند.رسمی و بی روح بود ،خشک ،طرفه

به طور کلی می توان گفت در ابتداي سال تحصیلی معلم  ان.شد نه دانش آموزهدایت می
 پرداخت بدون اینکهآموزان میصرفاً به توصیف اهداف درس و انتظارات خود از دانش

ورت ص . طبق مشاهداتدنرابطه موثر عاطفی با آنان ک ی براي برقراري تالش نکمتری
معلم براي تشویق دانش آموزان به فعالیت و مشارکت  در طی جلسات کارورزي، گرفته

راي این ب تر دیگريبسیار موثربه تهدید می شد در حالی که روش هاي  لدر کالس متوس
 تعامالت غیرسازنده در زیر نشان داده شده اند: . نمونه هائی از این نوعکار وجود داشت

 
 : نمونه هائی از روابط عاطفی رسمی و غیر سازنده در آغاز دوره تحصیلی1شکل 

رش دانش آموزان نسبت به معلم در همان اوایل سال تحصیلی یعنی روز نگ باید گفت که 
وند ر ،بل اعتماد بیابنداگر دانش آموزان معلم خود را حامی و قا .گیردهاي اولیه شکل می

که در ت اسدر حالی این  .صورت می گیردر پذیرش و تشکیل موثر رابطه عاطفی سریعت
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این کالس به وفور مشاهده می شد که معلم تالشی براي درك کردن دانش آموزان براي 
   .کرد که این خود عامل منفی در برقراري رابطه موثر با آنان بودجلب اعتماد آنان نمی

ن روابط در برخی موارد تا حدي غیر قابل قبول بود که حکایت از بی اعتمادي به دانش ای
آموزان در توجیه عدم انجام تکالیف تعیین شده داشت. نمونه زیر این موضوع را به روشنی 

 به تصویر می کشد: 
 

 
 : نمونه هائی از روابط عاطفی حاکی از بی اعتمادي2شکل 

 

شکلک ها به طرز موثري استفاده  ازایان صحبت هاي خود در این کالس معلم در پ .
ق با ابهایی با بار روانی منفی مط به کرات از شکلک ترمبه طوري که در اوایل  ؛کردمی

 .کردصحبتهاي خود استفاده می

 
 : نمونه اي از روابط عاطفی غیر صمیمانه و انتقادي3شکل  
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 وره آموزشیددر پایان رسمی و صمیمانه رابطه عاطفی  (ج)

 دچار تغییر و تحول قابل توجهی شد. انمعلم و دانش آموزمیان با گذشت زمان رابطه 
در  و تبدیل به تعامل صمیمی دوستانه و صادقانه شد به طور فزاینده اياین رابطه عاطفی 

در کالس مورد مطالعه اصالً  انرابطه عاطفی میان معلم و دانش آموزپایان دوره آموزشی، 
نه تنها معلم خود از شکلک هاي دوستانه  تا آنجا کهنبود  آغازیناس با روزهاي قابل قی

بلکه دانش آموزان نیز از این امکان به وفور استفاده  ،کرد با بار عاطفی مثبت استفاده می
  .می کردند که این خود نشانگر تمایل و عالقه آنان به شرکت در مباحث کالسی بود

 

 
 امالت نشانگر تغییردر روابط عاطفی : نمونه اي ازتع4شکل 
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دانش آموزان را مورد  »دخترانم«یا  »عزیزانم«نظیر  عاطفی عالوه بر این معلم با کلمات
این عامل نیز تاثیر مثبت بسزایی در همان طور که قبالً اشاره شد،  .خطاب قرار می داد

آموزان دانش که سال) 15-13( در این رده سنی داشت، به ویژهروند برقراري رابطه عاطفی 
اي دوستانه و برقراري چنین رابطه ي صمیمی ،هستند خود در اوج عواطف و احساسات

 .بر شکل گیري شخصیت عاطفی دانش آموزان می گذارد قابل توجهیتاثیر 

 
 : نمونه اي ازتعامالت نشانگر روابط عاطفی صمیمانه5شکل

 معلم آنها را با ،دادنددرستی پاسخ می سواالت معلم به بهپس از آن که دانش آموزان     
ر این واقعیت اکنون ب داد.و بازخورد مثبت می کلماتی گرم و صمیمانه تشویق می کرد

م تاثیر به دانش آموزان توسط معل زبانییا غیر  زبانیکسی پوشیده نیست که ارائه بازخورد 
در  ،ش تر مطرح شدهمانطور که پی .مثبت بسزایی بر روند یادگیري آنان خواهد داشت

با انواع ترفندها دانش آموزان را وادار به مشارکت در فعالیت  ها معلم دوره آموزشیاوایل 
آموزان به صورت خودجوش و فعال دانش دورهی در اواخر ول ند؛هاي کالسی می کرد

کردند و اکثر مواقع براي روخوانی متون و فرستادن تکالیف ارکت میدر روند کالس مش
  .می شدند داوطلب
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: نمونه اي ازتعامالت نشانگر عالقه مندي دانش آموزان به مشارکت در کالس در سایه 6شکل

 روابط عاطفی صمیمانه

گرش آموزان و تغییر اساسی ناین اتفاق نشانگر اثربخشی رابطه عاطفی میان معلم دانش    
در تصویر باال می همانطور که  منفی شکل گرفته اوایل ترم در ذهن دانش آموزان است

ش همه دان ،یکی از دانش آموزان سوالی مرتبط با درس از معلم پرسیدزمانی که  بینیم،
 این .که به آن سوال پاسخ دهند گرفتندآموزان به صورت داوطلبانه از معلم اجازه می 

آموزان فضاي کالس را به اندازه کافی امن و مطمئن نشدااتفاق بیانگر این است که 
 ،ند که بتوانند بدون ترس از قضاوت دوستان یا ترس از ارزیابی منفی توسط معلمایافته

تماد دانش آموزان به معلم خود به حدي در جهت مثبت رشد کرد اع .خود را ابراز کنند
کردند که راه حل هاي کاربردي براي بهبود که دانش آموزان از معلم خود درخواست می

  .مهارت زبان خود ارائه دهد

 
 : نمونه اي ازتعامالت نشانگرتشویق و روابط عاطفی صمیمانه7شکل
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نداشت و آموزان خود دانشازکافی  شناختخالف شروع سال تحصیلی که معلم بر    
او کامالً به شرایط دانش آموزان و مشکالت  که در پایان مشاهده شد ،را درك نمی کردآنها 

براي  .آموزان نشان دهدرا همسو با دانشسعی دارد کامالً خود  و سامانه شاد واقف است
سامانه شاد در مشکالت زمانی که دانش آموزي به دلیل مشکل کندي اینترنت و  ،مثال

د معلم بدون هیچ گونه برخور ،کالس دیر حاضر شد یا تکالیف خود را به موقع نفرستاد
سامانه  زیرساختیتند و با احترام بسیار اعالم کرد که او نیز به این مشکالت و ضعف هاي 

  .شاد آگاه است

 
: نمونه اي ازتعامالت عاطفی نشانگر هم سوئی معلم با دانش آموزان به خاطر مشکالت 8شکل

 سامانه اي

گر از دی »معلم یار«اعطاي مسئولیت به دانش آموزان و انتخاب دو نفر از آنان به عنوان     
مورد توجه معلم موز احساس کند زمانی که دانش آ .بود ها ویژگی هاي مثبت این کالس

وظایف محوله میداند و  بهینه همهخود را ملزم به انجام  د،بر عهده دار است و مسئولیتی
راه با در نتیجه جو عاطفی مثبت هم پیدا کرده ویادگیري -نگرش مثبتی به فرایند یاددهی

 .احساس امنیت و صمیمیت به وجود خواهد آمد



 ۸۶ | کارورزي در تربیت معلممطالعات  –علمی  فصلنامه

 
عاطفی نشانگرتفویض مسئولیت به معلم یارها در راستاي مشارکت  : نمونه اي ازتعامالت8شکل

 بیشتر

از عدم امکان ارسال پیام  یکی از ویژگی هاي منفی مشاهده شده در این تعامالت،    
مشارکت و آموزان باید امکان نشدادر مواقعی خاص بود در حالیکه سوي دانش آموزان 
هاي حضوري کالس درکه این امکان  چرااشند را داشته ب یآموزش دورهاظهار نظر در طول 

دارد. البته با توجه به ماهیت کالس هاي مجازي، ساز و کار این کار باید دقیقاً وجود 
 مشخص و تبیین گردد.

 
 : نمونه اي ازتعامالتی که نشانگر ممنوعیت ارسال پیام از سوي دانش آموزان است.9شکل
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 بحث و نتیجه گیري
) در تئوري انتخاب خود مطرح کرده بود این 1998( 1حثی که ویلیام گلسریکی از مبا    

وثرتر از م اریبس یدرون يهازهیانگایجاد  ،رفتار کیکردن  نهیو نهاد يریادگی يبرابود که 
ند ساختن دانش عالقه م نیبنابرا .هستند هیتنب ای قیمثل تشو ی و فیزیکیرونیب يهازهیانگ

ن به عنوان رک يقو یعاطف وندیپ کی يبرقرار باکردن آن  یو درون يریادگیآموزان به 
دا ابت مورد مشاهده مشخص شد،کالس  درکه  ههمانگون .رود یبه شمار م سیتدر یاساس

کاهش ( هیتنب ایو  )نمره شیافزا( دادن پاداشمثل  یرونیب يها زهیداشت با انگ یمعلم سع
روش  نیا یکند ول يریادگیه مند به دانش آموزان را عالق )نمره و اطالع به پدر و مادر

خود را  کردیکه معلم رو دیرسمی نظر به زمان طول در .به همراه نداشت يثمر تیدر نها
دانش آموزان را به  ،و دوستانه یمیصم ايرابطه و سعی داشت با برقراري داد رییتغ
 قیعم ورتبه ص ،تمرکز بر نفس گرفتن پاداش يبه جا تا آنها عالقه مند سازد يریادگی

معلم توانست  انتهاي دوره آموزشی نهایت در گرچه در .به فهم مطالب درس بپردازند
ز ولی به نظر می رسد بهتر بود ا ،رابطه عاطفی موثر و منطقی با دانش آموزان برقرار کند

همان روزهاي اولیه رابطه اي صمیمی و البته متعادل با دانش آموزان شکل بگیرد تا آنها 
نکته دیگر  .یادگیري دست یابند-ز همان ابتدا به نتایج بهتري در فرایند یاددهیبتوانند ا

را پذیر باشد چکالس امکان طولید در بااین است که امکان ارسال پیام در گروه کالسی 
م امکان و عد در کالس داردتمایل دانش آموزان براي مشارکت فعال  برکه تاثیر مستقیمی 

مکن است موجب شود دانش آموزان به صورت منفعالنه از ارسال پیام پس از مدتی م
  .فعالیت در مباحث کالسی خودداري نمایند

 شترینبود ارتباط رو در رو مستلزم توجه ب لیبه دل يمجاز يآموزش در بستر فضا     
 سوء ایدانش آموزان  امیبه پ یتوجه یاست چرا که ب آموزاناحساسات و عواطف دانش 

د آن ها خواه يریادگیروند  يبر رو یمنف اریبس يامدهایط آنها پتوس یامیبرداشت پ
                                                           

1.William Glasser  
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از اقتدار براي  اي توانایی برقراري ارتباط موثر و متعادل در کنار حفظ درجه. داشت
معلمان همه مقاطع تحصیلی و تمامی دانشجومعلمان بسیار حیاتی است است چرا که 

دانشجو  .وزان قرار نمی گیرندآمچ گاه مورد پذیرش دانشهیمعلمان ضعیف و ناتوان 
 ،معلمان در طی دوران تحصیل خود آموزش هایی در رابطه با نحوه ارتباط با دانش آموزان

 با توجه به شرایط جدید به وجود آمده به اما و ارزشیابی می بینند تدریساصول و مبانی 
وزشهاي رود که آمن انتظار میای ،دلیل شیوع ویروس کرونا و مجازي شدن آموزش ها

الزم براي فعالیت موثر دانشجو معلمان در بستر فضاي مجازي در دستور کار دانشگاه 
فرهنگیان و اولویت برنامه هاي کارورزي قرار گیرد تا در آینده شاهد فعالیت معلمانی با 

 .شایستگی هاي علمی و ارتباطی الزم در سطح کشور باشیم

اهمیت ایجاد و تداوم روابط عاطفی در  امید است نتایج حاصل از نوشته حاضر،      
تعامالت کالسی مجازي را براي مربیان و معلمان و همچنین دست اندرکاران امر تعلیم و 
تربیت را روشن ساخته و الزمه ایجاد بستر هاي مناسب براي تضمین شکل گیري و 

یل . به دلاستمرار این روابط در سامانه هاي آموزشی به وِیژه شاد را برجسته تر بسازد
محدودیت دسترسی، پژوهش حاضر با تعداد معدودي از کالس ها و تعامالت آنها و در 
یک مدرسه دخترانه انجام شد؛ لذا پژوهش هاي دیگري در آینده می توانند به بررسی 

 تعامالت کالسی در سطح گسترده تر و در مدارس پسرانه بپردازد.
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