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 چکیده

 سوی و سمت به معلمو  آموز دانش روابط ، آموزان دانش خلقی های ویژگی از بهتر درک با

 و معلم بین روابط کیفیت بر موثر عوامل فهمیدن سبب همین به ، است کرده حرکت دیگری

 مطالعه این.  باشد موثر آموز دانش شخصیت و یادگیری تسهیل و تسریع بر میتواند آموز دانش

 معلم  و  آموز  دانش  بین  رابطه  بر  آموز  دانش  سازی  درونی  رفتار  مختلف  انواع  نقش  بررسی  هدف  با

 .   است  شده  انجام  مروری  شیوه  به

 رابطه بر ها آن تاثیر و آموزان دانش عاطفی مشکالت و اضطراب ، خجالت اهمیت مقاله این در

 .  گیرد می قرار  مطالعه  و  بررسی  مورد  معلمو    آموز  دانش

 نقش است ممکن آموز دانش سازی درونی رفتار مختلف انواع که است این بیانگر ها یافته این

 .کند  ایفا  آموز  دانش  و  معلم رابطه  کیفیت  در  متفاوتی

 بردن باال به آموزان دانش عاطفی مشکالت و اضطراب ، خجالت جمله از رفتارهایی شناسایی

 .  می کند  کمک  معلم  و  آموز  دانش  بین  روابط  کیفیت

 

 کلیدی واژگان



 عاطفی  مشکالت  اضطراب،  ،خجالت،  سازی  درونی  های  رفتار  معلم، و  آموز  دانش  بین  روابط  

 

 مقدمه 

 راهبردهایی  مهمترین  ارتباطی  های  مهارت  و  دهد  می  تشکیل  را  انسان  زندگی  اصلی  محور  ارتباط

 آموزشی های محیط در ارتباط این چنانچه و دهند می سوق موفقیت سوی به را ما که هستند

 یابند می تحقق بیشتری سهولت و کیفیت با آموزشی های هدف ، شود برقرار خوبی به ،

 .(1385قربانی،)

 .(1385قربانی،) است  فراگیر  و  معلم  بین  موثر  ارتباط  برقراری  تدریس ضمن مهارت  مهمترین

  انسانی   پیچیده  روابط  نوع  از  درس  کالس  در  فراگیر  با  معلم  رابطه  ،  مکانیکی  های  ارتباط  برخالف

 نظر از افراد های تفاوت ی زاینده عوامل این ، موثرند آن در گوناگونی و متعدد عوامل که است

 غیره و مکانی موقعیت ، خانوادگی شرایط ، فردی شخصیت ، ها توانایی ، رفتاری های ویژگی

 .(1385صفوی،)  است

 آموزان دانش و معلمان بین عاطفی رابطه کیفیت که کنند می پشتیبانی دیدگاه این از شواهد

 جک،  روردا،  ;2001پیانتا،  و  هامر)  کند  می  ایفا  مدرسه  با  آموزان  دانش  سازگاری  در  مهمی  نقش

 آموز  دانش  و  معلم  بین  روابط  در  که  اند  داده  نشان  مختلف  تجربی  مطالعات( .2017کومن،  و  زی

 با متوسطی تا ضعیف رابطه است، رابطه این های ویژگی جزء صمیمیت و نزدیکی احساس که

 اسپیلت، کومن، روردا، ;2001پیانتا، و هامر) دارد آموزان دانش رفتاری و عاطفی رشد

 تضاد یا شدید وابستگی دارای روابط مقابل، در( .2012;کوک وو، هوگز، اسپیلت،;2011اورت،

 بر و ،میشود مشارکت و سالمتی احساس مانع داشته، آموزان دانش سازگاری برای خطراتی که

 پورتیال،  ;2009پیانتا،  و  ،هامر  جروم  ;2006بیکر،)گذارد  می  تاثیر  تحصیلی  آینده  و  حال  موفقیت

                                                                                                .(  2017 ،2011 روردا،  ;2014آبرادویچ،  و  بویس  باالرد،آدلر،

 ،خود برقرار می کنند معلم با را تضادی بدون و نزدیک عاطفی رابطه آموزان دانش اکثر اگرچه

 در(.  2001  پیانتا،  و  هامر)  نباشد  طبیعی  است  ممکن  کیفیتی  با  روابط  چنین  دیگر  برخی  برای  اما

 در مشکالتی اند، داشته خود معلم با رابطه دهی شکل در ایراداتی که آموزانی دانش میان



 درونی  عواطف  در  آشفتگی  به  اشاره  عموماً  مشکالت  این.  کنند  می  تجربه  سازی  درونی  رفتارهای

 درونی  رفتارهای  از  وسیعی  طیف  امروز،  به  تا(.  2000  اسالتری،  و  دوگان  کلیمز  واکسلر،  زان)    دارد

 دانش و معلمان بین رابطه با افسردگی، و اضطراب اجتماعی، گیری کناره خجالت، مثل سازی

  روداسیل، ;2016 هوگالند، و مجیا ;1999 بورگز، و لد ;1998 لد، و بیرچ) دارد ارتباط آموزان

 نوع این آموز، دانشو  معلم رابطه کیفیت زمینه در تحقیقات اکثر در(. 2005 تورل، و بولین

 کنار  در  یا  ،(2011  روداسیل،)  شده  بررسی  ها  ویژگی  سایر  از  جدا  و  تنهایی  به  سازی  درونی  رفتار

(. 2014  مورای،)  بدهند  تشکیل  را  سازی  درونی  رفتار  از  ای  گسترده  عامل  تا  اند  شده  ترکیب  هم

 در آموز دانش سازی درونی رفتارهای انواع که منحصربفردی نقش مورد در کمی اطالعات اما

 .  دارد وجود  کند،  می  ایفا  آموز  دانش-معلم  روابط  کیفیت

 آموزان  دانش  عاطفی  مشکالت  و  اضطراب  ،  خجالت  مانند  رفتارهایی  نقش  حاضر  مطالعه  بنابراین

 .  میکند  بیان  را  وابستگی  و  تضاد ،  نزدیکی  نظیر  آموز  دانشو    معلم رابطه  از  هایی جنبه  در  را

 توانایی  و  دهد  افزایش  آموز  دانش  سازی  درونی  رفتارهای  انواع  از  را  ما  درک  تواند  می  مطالعه  این

 .  ببخشد  بهبود  آموز  دانش  و  معلم  بین  روابط  بهبود  راستای  در  مارا

 

 سازی   درونی  رفتارهای

 سقایی  رودباری  اصغر،  آقایی  ،  محمدعلی  مظاهری  مصطفی،  پور  ولی  ،  اسماعیل  شیری  از  نقل  به

 باالیی اهمیت از روانی اختالالت دارای نوجوانان مورد در اولیه مداخالت انجام( 1393) بهناز

 حساسی  بسیار  دوران  روانی،  اختالالت  رشد  و  شروع  لحاظ  از  نوجوانی  دوران  که  چرا  است  برخوردار

 روانی  اختالالت  و  مشکالت  شیوع  بررسی  به  بسیاری  مطالعات1591  سال  از  دلیل  همین  به  است

 در  که  اختالالتی  جمله  از  است  پرداخته  آموزان  دانش(1998اتکیسون،روسنبلت،روبرت،)  مورد  در

 جامعه  و  خانواده  افراد،  و  است  همراه  رفتاری  و  سالمتی  اجتماعی،  منفی  پیامدهای  با  آموزان  دانش

اختالالت رفتاری دامنه وسیعی دارند و .  است  سازی  درونی  رفتارهای  دهد  می  قرار  تأثیر  تحت  را

مشکالت زیادی را در برمیگیرند ، به طوری که هر طبقه در برگیرنده گروه هایی است که ممکن 

 سازی  درونی  رفتارهای  نشانگان(.  1384است ویژگی های متفاوتی داشته باشند)شکوهی و پرند،

 احساسات و جسمانی شکایات گیری، کناره به میتوان آن عالئم از و بوده درونی پریشانی شامل



 درونی  نشانگان  که  میدهد  نشان  مطالعات  نتایج(  1997آخنباخ،. )نمود  اشاره  افسردگی  و  اضطراب

 مشکل  و  تحصیلی  مشکالت  مانند  نوجوانی  و  کودکی  دوره  طول  در  منفی  فردی  پیامدهای  با  سازی

 نشان  مطالعات  اخیراً  تیح.  دارند  قوی  رابطه(1989؛ آفورد،1997)ورهاست،تحصیلی  پیشرفت  در

 مانند  منفی  نتایج  خطر  معرض  در  است  ممکن   سازی  درونی  مشکالت  دارای  کودکان  که  اند  داده

،  )آرمسترانگبیمارستان در مکرر بستری خطر و ضعیف اجتماعی روابط پرخطر، رفتارهای

، استوپلبین، گرینینگ ؛ فیت1989،، بویل، راسینآفورد؛1997، واندر،ورهاست؛ 2002،کاستلو

 (1387)غباری بناب، پرند، خانزاده، موللی، نعمتی، همکاران و بناب غباری. گیرند قرار (2008،

 که دریافتند تهران شهر  ابتدایی مقطع روی بر آخنباخ رفتاری سیاهه از استفاده با ای مطالعه

 جسمانی،  مشکالت  درصد  2/1  اضطرابی،  مشکالت  درصد  4/7  عاطفی،  مشکالت  دارای  درصد  3/3

 قمرانی فرامرزی، توسط مطالعهای در. هستند شیوع توجه نقص  و بیشفعالی مشکالت درصد 3

 رفتار اختااللت که داد نشان آباد بستان دبیرستان مقطع آموزان دانش روی بر شریعتی و

 میانگین  با  جسمانی  شکایات  اختالل  و  شیوع  میزان  بیشترین  درصد94/ 2میانگین  با  پرخاشگرایانه

 .است  برخوردار  شیوع  میزان  کمترین  از  درصد22

بررسی های انجام شده در خصوص  اختالالت رفتاری کودکان در ایران بیشتر بصورت منطقه ای 

از فرم اصلی راتر معلم  با استفاده1374در مطالعه ای که ورمزپور در سال  و محدود بوده است.

طبق مطالعه مهریار و  نفر دارای اختالالت رفتاری بودند.315در شهرستان اهواز انجام داد که 

از دختران در گروه کودکان ناسازگار  %22از پسران و  %27در شیراز  1373همکاران در سال 

اخنالالت رفتاری و  شیوع (1375) توکلی زاده در مطالعه ای در شهر گناباد قرار می گرفتند.

( در پژوهشی که در استان 1379کشکولی)درصد برآورد کرده است .  17کمبود توجه را در اطفال  

درصد دانش آموزان دوره ابتدایی این استان دارای اختالالت   84/16بوشهر انجام داد ، دریافت که  

 تر معلم انجام شدهیاسوج توسط فرم اصلی را  در1373سال  در مطالعه ای که در  رفتاری هستند.

 از پسران دارای اختالل رفتاری بودند.  %29/ 6از دختران و    4/24%

درصد از دانش  2/13( نیز در پژوهشی که در شهر اصفهان انجام داد، دریافت که 1384مهرابی)

( نیز میزان شیوع 1381مقدم و همکاران) آموزان ابتدایی، دارای اختالالت رفتاری هستند.

 درصد برآورد کرده اند.  20/ 4ی را در بین دانش آموزان دبستانی شهرستان قروه،  اختالالت رفتار



پژوهشگران مدتهاست به اهمیت پرخاشگری در دوران کودکی در پیش بینی مشکالت سازگاری 

(.از نظر میزان شیوع این اختالل در 1389اجتماعی در آینده پی برده اند)بنایی مبارکی،-روانی

ط پسرها از دخترها پرخاشگرترند  و این تغاوت در بسیاری از فرهنگ ها دو جنس، به طور متوس

 (.1387وجود دارد)واحدی،

 

 آموزان  دانش با معلم  روابط

 ترین  ساده  در  و  است  داشتن  مراوده  و  بودن  وابسته  ،  بستن  ،  دادن  ربط  معنای  به  لغت  در  ارتباط

 و افکار آن ی بوسیله که است فرآیندی ارتباط.  پیام دریافت و ارسال یعنی خود مفهوم

 دریافت  را  دیگران  رفتار  و  افکار  و  احساسات  مقابل  در  و  کنیم  می  ارسال  دیگران  به  را  احساساتمان

 .  کنیم  می

.  است زیادی اهمیت دارای که دارد وجود نیز آموزان دانش و معلمان میان تعامل و ارتباط این

 یادگیری و آموزش اصلی بخش آموز دانش و معلم روابط ،(2009)دیویس و اندرزیوسکی دید از

 بین تعامل و رابطه ایجاد موجب آموز دانش از معلم عاطفی حمایت.  شود می محسوب موفق

 (.2009  کیم،  و  شین،لی)  شود  می  آموز  دانش  و  معلم

 و کادیما،لیل)است باالیی اهمیت دارای درس کالس در آموز دانش و معلم تعامل کیفیت

 (.2010برچینال

 تواند می دلبستگی و یادگیری انگیزه ایجاد ، عاطفی رابطه بر آموز دانش و معلم مثبت رابطه

 خود  معلمان  با  که  آموزانی  دانش(.2005همکاران،  و  فیشر  از  نقل  به:1997وانسلی،)باشد  تاثیرگذار

 مدرسه  به  نسبت  مثبت  نگرش  و  معلم  به  عالقه  باال،  نفس  به  اعتماد  از  دارند  صمیمی  و  گرم  رابطه

 خود معلم با درگیری و نامناسب روبط که آموزانی دانش و( 2005همکاران، و هیوز)برخوردارند

 (.2010چن، و  هیوز)میشوند  تحصیلی افت  و  تحصیل  ترک  مانند  مشکالتی  دچار  دارند

 آموز دانش و معلم روابط کیفیت در آموز دانش سازی درونی رفتار نقش درباره تجربی مطالعات

 ;2001 پیانتا، و هامر ;1969 بولبی،) است گرفته الهام ای یافته توسعه دلبستگی چارچوب از

 و گرم روابط که باشد می مفهوم این بر مبتنی چارچوب این( 2003استولمن، و پیانتا ، هامو



 ارتقاء کودکان در را عاطفی امنیت احساس است ممکن آموزان دانش و کودکان میان مهربان

 سازند می مهیا کودکان برای را امنی پایگاه پذیر، واکنش والدین مثل معلمان بخصوص،. بخشد

 تا آورند بوجود امنیتی و کرده، بررسی را خود کالسی محیط توانند می پایگاه این طریق از که

 کاراالمپوس، ;1998 لد، و بیرچ) شوند نزدیک خود معلم به ، نیاز یا استرس هنگام کودکان

 توسعه  دلبستگی  چارچوب  اساس  بر  پیشین  مطالعات(   1999پیانتا  ;2001  پیانتا،  و  هامر  ;2016

 بستگی آورند، می فراهم کودکان برای معلمان که عاطفی امنیت میزان که اند داده نشان یافته

( 2010  ونتزل،  ;1999  پیانتا،)دارد  آموز  دانش  و  معلم  رابطه  در  وابستگی  و  تضاد  نزدیکی،  میزان  به

 خیلی  اعتقاد  به  ،  هستند  آزاد  ارتباط  و  اعتماد  گرمی،  ویژگی  دارای  که  نزدیکی  روابط  کلی،  بطور.  

 کالس  محیط  تا  سازد  می  قادر  را  ها  آن  و  باشد  می  آموزان  دانش  برای  امنی  پشتیبان  سیستم  ها

  روابط  در(. 1999 پیانتا،)باشند کمک و یاری جستجوی در نیاز هنگام در و نموده بررسی را

 به کمتری اطمینان و داشته کمتری عاطفی امنیت احساس آموزان دانش متعارض، یا وابسته

 منفی، احساس با همراه روابط این. دارند نیاز یا استرس موقع در معلم پذیری واکنش و وجود

 کومن، و ورسچرن) است آن ویژگی جزء معلم به حد از بیش وابستگی و بوده، تضاد و تنش

 دارای شوند، می کالس محیط وارد سازی درونی رفتار با که آموزانی دانش متاسفانه(. 2012

 هستند معلم با زیاد وابستگی و تضاد ودارای معلم با نزدیک روابط گسترش برای باالیی ریسک

 آموزان، دانش سازی درونی عالئم مطالعات، از برخی در(. 2003 پیانتا، ;2001 پیانتا، و هامر)

 روابط  در  نزدیکی  به  نسبت  معلمان  گزارشات  با  متوسطی  رابطه  عاطفی،  مشکالت  و  خجالت  شامل

(  2014  کاپلین،  و  ونکرایولت  ،  ورسچرن  روردا،)مثبت  بصورت  کودک  مهد  و  دبستان  آموزان  دانش

 کلی سطح به راجع دیگری طولی تحقیق در. است داشته( 2010 ویکز، و کوپلن آربین)منفی و

 ،( 2016 ند،هوگال و مجیا) معلم گزارش و( 2009 جروم،)والدین گزارش به سازی درونی رفتار

 .  اند  نشده  ایجاد  مهم  و  دار  معنی  روابط  این

 که اند داده نشان مطالعات از برخی آموز، دانش سازی درونی رفتار کلی معیارهای از استفاده با

 دارد رابطه در وابستگی و تضاد از معلم تجربیات در مهمی نقش آموز دانش سازی درونی رفتار

 بخصوصی انواع بروی که مطالعاتی حال، این با(. 2014 روردا، ;2004 مورای، ;2009 جروم،)

 خجالت مثل رفتارهایی که ساختند آشکار اند، کرده تمرکز مادر گزارش به سازی درونی رابطه

 این حدودی، تا(. 2011 روداسیل،) است داشته رابطه آموز دانش-معلم رابطه در کمتر تضاد با

 ویژگی  یا  شناختی  روش  های  تفاوت  توسط  بتوان  شاید  را  پیشین  مطالعات  در  متناقض   های  یافته



 دانش  آماری  نمونه  میان  در  مطالعات  از  برخی  درحالیکه.  داد  توضیح  آماری  نمونه  بخصوص  های

 والینت، ;2009 جروم، ;2010 آربو،) اند شده متمرکز دبستان اولیه مقاطع در عادی آموزان

 روردا،) سازی درونی رفتار دارای دبستانی پیش پسران بروی بخصوص دیگر تحقیقات( .2012

 نیازهای دارای مدارس کودکان یا( 2016 ژو، و الی)چینی آمریکایی مهاجر کودکان( 2014

 دلبستگی تئوری اساس بر حال این با. اند بوده متمرکز( 2016 هوگلند، و مجیا) اخالقی شدید

 سطح  با  کودکان  که  آورد  می  بوجود  موضوع  این  به  راجع  سواالتی  متناقض   نتایج  این  یافته،  توسعه

  بعنوان  نزدیکی این از و بوده خود معلمان به نزدیکی بدنبال چقدر سازی درونی رفتار مختلف

  رفتار  مختلف  انواع  منحصربفرد  سهم  ما  حاضر،  مطالعه  در.  کنند  می  استفاده  پناهگاه  و  امن  پایگاه

 رابطه ویژگی به نسبت معلمان درک بر را( هیجانی مشکالت و اضطراب خجالت،) سازی درونی

 . دهیم  می  قرار  بررسی  مورد  آموزان  دانش  با  شان

 

 خجالت 

  دارد، را آموز دانش- معلم روابط بر تاثیرگذاری پتانسیل که سازی درونی رفتار انواع میان در

 شرمزدگی  معنی  به  لغت  در  خجالت.است  گرفته  قرار  تحقیقات  توجه  مورد  همه  از  بیشتر  خجالت

 دانش سایر به نسبت درس کالس در آموزان دانش از برخی.  است رویی کم و گیری گوشه ،

 خجالت  مشکل  با  آموزان  دانش  این  معموال.هستند  صداتر  و  سر  کم  و  تر  آرام  ،  تر  غیرفعال  آموزان

 معلمان با ارتباط در است ممکن آموزان دانش این.  هستند مواجه گیری گوشه و رویی کم ،

 تاثیرگذار ارتباط این کیفیت بر رویی کم این و شوند مشکالتی دچار آموزان دانش دیگر یا خود

 است  کرده  تعریف  ها  غریبه  با  بودن  به  فرد  منفی  واکنش  عنوان  به  را  کمرویی(1980)باس.    باشد

 نفرت  روی  از  نگاه  ،  کننده  ناراحت  و  غیرماهرانه  احساسات  ،  نگرانی  ،  تنش  شامل  ها  واکنش  این  و

 موقعیت  در  آموز  دانش  چهره  اضطراب  و  ترس  به  اشاره  عموماً   خجالت.    است  اجتماعی  بازداری  و

 رویدادها  افراد،  مقابل  در  خجالتی  آموزان  دانش(.  2009  بوکر،  و  کوپلین  روبین،)  دارد  جدید  های

 اجتماعی  بصورت  که  وقتی  است  ممکن  و  داشته،  نگرانی  و  تردید  احساس  آشنا  نا  های  موقعیت  و

(. 2001 کروزیر،) برسند شرمندگی حتی یا خجالت احساس به گیرند می قرار ارزیابی مورد

 اجتناب-نزدیکی تضاد از ناشی احتماالً رفتاری چنین ،( 2001 کروزیر،)محققان فعالیت بدنبال

 تعامل این برقراری از اما دارند، دیگران با تعامل به تمایل عموماً آموزان دانش آن طی که است،



 دانش اجتناب،-نزدیکی تضاد این سبب به. کنند می خودداری ترس و نگرانی احساس اثر در

 کیفیت بی روابط ریسک نتیجه در و کرده، برقرار معلمان با کمتری تعامالت خجالتی آموزان

 (. 2011 روداسیل،  ;2003  پراکاش،  و  کوپلن)یابد  می افزایش  آموز  دانش-معلم

 کاهش یا رفع در تواند می اجتماعی های مهارت آموزش که معتقدند پژوهشگران از بسیاری

 .(1380یعقوبی،:1379فتحی،)باشد  موثر  اجتماعی  گیری  گوشه  و  کمرویی

  دانش-معلم  روابط  کیفیت  با  خجالت  که  اند  نموده  پشتیبانی  فرضیه  این  از  تجربی  مطالعه  چندین

 انجام دبستانی و دبستانی پیش طولی مطالعه چندینبه  توجه با مثال بعنوان. دارد رابطه آموز

 کوفمن، ریم و ماشبورن کتون، جاستیک،)معلم توسط شده گزارش خجالت داده نشان که شده

 ;2009 کارتنی، سی ام و اوکونور کولس، ;2010 آربو،)والدین توسط شده گزارش ،( 2008

 رابطه  آموز  دانش  -معلم  رابطه  با(  2005  رایدل،)  شده  مشاهده  و(  2009  کوفمن،  ریم  و  روداسیل

 در آموز دانش-معلم ارتباط نزدیکی و خجالت بین منفی رابطه این ، این بر عالوه. دارد کمتری

 .  است  رسیده  اثبات  به(  2012)  نورمی  آنالیز  متا  بررسی

 شده ختم سازگاری های یافته به معلم -آموز دانش وابستگی و خجالت زمینه در مطالعات

 و( 2010 آربو،)ابتدایی مقطع عادی کودکان میان در طولی تحقیقات(. 2012 نورمی،)اند

 آموزان دانش که داده نشان( 1999 بورگز، و لد)رفتاری ریسک معرض در های نمونه همچنین

 عادی  همتایان  با  قیاس  در  خود  معلمان  به  بیشتری  وابستگی  میانگین،  بطور  خجالتی  رفتارهای  با

 دبستانی پیش 112 نمونه در. دارد کمتری مستقیم ارتباط تضادها این به مربوط شواهد. دارند

 کودکان با شان روابط در کمتری تضاد معلمان که ریافتندد( 2005 رایدل،)محققان سوئد

 این گرچه. گردید مشاهده دیده آموزش کدگذاران توسط که موردی کنند؛ می تجربه خجالتی

 شده تکرار سازی درونی رفتار از والدین گزارشات از استفاده با طولی مطالعات سایر در یافته

 گزارش  خجالت(  مقطعی)  دار  غیرمعنی  روابط  اما(  2009  فمن،کو  و  روداسیل  ;2011  روداسیل،)

 و زی ;2012 نورمی، ;2008 جاستیک،)بود گفته این با متضاد همتایان و والدین توسط شده

 مضطرب  و  دهنده  آزار  رفتار  خاطر  به  خجالتی،  کودکان  که  رسد  می  نظر  به  مطابقاً(.  2017  کومن،

 موضوع این باید. باشد داشته باالتری وابستگی و کمتر نزدیکی که دارند روابطی احتماالً  خود،

 . خیر  یا  دارد  معلم-آموز  دانش  میان  روابط تضاد  در  نقشی  خجالت  آیا  که  شود  بررسی



 

 اضطراب

 است منتشری و ناخوشایند ترس و خطر احساس ، ناآرامی نوعی اضطراب ، پزشکی روان ازنظر

 نفس تنگی و سردرد ، قلب تپش مانند بدنی تغییرات با و نیست شناسایی قابل آن منبع که

 فرد شخصیت در ریشه اضطراب(.1386مجتهدزاده:1384همکاران، و پور لشکری. ) است همراه

 خود در را آن کودکی در فرد که ترسی ، است ناشناخته و نامشخص  تهدید به پاسخی و دارد

 نظری،حسین:1386مجتهدزاده،)دهد می بروز مختلف های موقعیت در و است کرده درونی

 .(1386پور،

 دانش بین روابط مورد در کمی اطالعات خجالت، کننده بینی پیش نقش برای شواهد برخالف

 اوقات گاهی اضطراب و خجالت که است این علت یک. دارد وجود معلمان و مضطرب آموزان

 سازی  درونی  نشانه  دو  این  بین  مهمی  تمایزات  وجود  این  با.  شوند  می  دیده  همراه  شرایط  بعنوان

 شدن  آشنا  به  توجه  با  تدریج  به  است  ممکن  کودکان  احتیاطی  احساس  مثال،  بعنوان.  دارد  وجود

 گذر با آموز دانش منفی هیجانات درحالیکه شود، کمتر کالس بستر و همتا معلم، با کودکان

 های  موقعیت  دهند،  می  بروز  را  اضطراب  عالئم  که  آموزانی  دانش  این،  بر  عالوه.  شود  بیشتر  زمان

 به  راجع  جدی  آشفتگی  و  انتقادی  خود  به  منجر  که  کنند،  می  بازسازی  و  تحلیل  بسیار  را  گذشته

 و  بارلو)شد  خواهد  شان  آینده  و  همتایان  با  شان  روابط  مدرسه،  در  رقیبانشان  با  مشترک  چیزهای

 از تر سخت و بوده شدید بسیار عموماً  اضطراب( 2001 بارلو، و اولری برونف ;1991 دیناردوف

 . دارد  آموز  دانش-معلم  روابط  کیفیت  با  تری  محکم  رابطه  نتیجه  در  و شود،  می  کنترل  خجالت

 می  آموز  دانش-معلم  رابطه  کیفیت  مانع  مضطرب  رفتار  که  اند  داده  نشان  تجربی  مطالعه  چندین

 معلمان بین روابط بررسی برای( 2013 بامگارتنر، و اسپینراد ستف) محققان مثال بعنوان. شود

 آن  نتایج.  اند  داده  انجام  ایتالیا  دبستانی  پیش های کالس  در  مضطرب  گیر  کناره  آموزان  دانش  و

 وابستگی با گیری کناره و معلم توسط شده گزارش اضطراب باالتر سطح که ساخت آشکار ها

 .دارد  رابطه  آموز،  دانش-معلم  رابطه در  کمتر  نزدیکی  و  بیشتر

 ساخته آشکار را روابط از ای آمیخته بهم الگوهای نیز کودکان های نمونه میان طولی مطالعات

 سوم مقطع با قیاس در ها اولی کالس( 2004 رایدل، و هنریکسون)محققان مطالعه در. است



 نتایج  حدودی  تا.  اند  داشته  خود معلم  با  هیجان و  نگرانی  با  همراه تر متناقض   و  تر  وابسته  روابط

. باشد می نتایج این بر تاییدی مهر( 2016 ،دنگالهو و مجیا ;2011 سان، و زانگ)تحقیقات

 با معلم توسط شده گزارش اضطراب و ناراحتی از متوسطی مثبت روابط نتایج این بخصوص،

 زمان، طول در را نزدیکی اما ،( 2016 ند،گالهو و مجیا) وابستگی و( 2011 سان، و ژانگ)تضاد

 معلمان که دهند می نشان طولی و مقطعی های یافته این رفته هم روی. است داده نشان

 می  تجربه  مضطرب  آموزان  دانش  با  شان  روابط  در  را  کمتری  نزدیکی  اما  بیشتر،  تضاد  و  وابستگی

 .  کنند

 

 عاطفی   مشکالت

 شامل  عمدتاً   که  شده،  کالس  وارد  خود حاالت در  آشفتگی  با  عاطفی  مشکالت  دارای  آموز  دانش

 مثل فیزیکی شکایات مدرسه، های فعالیت به عالقه رفتن دست از ترس، یا ناراحتی، افسردگی،

 هامر،) استرس تولید تئوری اساس بر. باشد می( 1998 توسف و سیچتی) درد شکم یا درد سر

 برند،  می  رنج  ترس  یا  افسردگی  مثل  هیجانی  مشکالت  از  آموزان  دانش  که  گفت  توان  می(  2006

 نبود و مشکالت این که کنند می ایجاد را ای چرخه گذاشته، تاثیر زا استرس محیط ایجاد بر

 دانش  منفی  حالت  وضعیت  فرض،  این  بدنبال.  شوند  می  یکدیگر  تقویت  باعث  اجتماعی  پشتیبانی

 نزدیکی و معلمان با منفی روابط توسعه خطر معرض در را ها آن هیجانات کم ابراز و آموزان

 . دهد  می قرار  بیشتر،  تضاد  و  کمتر

 دانش  -معلم  روابط  کیفیت  و  آموزان  دانش  هیجانی  مشکالت  بین  رابطه  پیرامون  تجربی  تحقیقات

 برای ترکیبی های زیرمقیاس آن در که هستند مطالعاتی حال، این با. است کمیاب نسبتاً آموز

 مطالعات  این  نتایج.  اند  شده  بکارگرفته  بدنی  های  شکایت  و  افسردگی  هیجانی،  عالئم  گیری  اندازه

 مادران  بندی  رتبه(  2009  جروم،)  محققان  طولی  مطالعه  در.  باشند  می  آمیخته  بهم  کامالً   طولی

 از باالتی سطح افسردگی، و اضطراب بدنی، شکایات شامل خود، کودکان سازی درونی رفتار از

  یافته  این. است نبوده نزدیکی از خبری زمان طول در اما کرد، گزارش را معلم شده درک تضاد

  متقابل  روابط آن طی که باشد می( 2014 روردا،) انجام گرفته تحقیقات با همسو حدودی تا ها

 مشکالت و همکالسی با مشکالت شامل معلم، توسط شده گزارش سازی درونی عالئم میان در



 درونی مشکالت توسعه خطر معرض در دبستانی پیش پسر 175 در رابطه کیفیت و هیجانی،

 نه هیجانی مشکالت که دهد می نشان ها آن های یافته. است گرفته قرار بررسی مورد سازی

 در. دارد رابطه زمان طول در نزدیکی و وابستگی باالتر سطح با بلکه تضاد، باالتر سطح با تنها

 رتبه والدین توسط که سازی درونی مشکالت که دریافتند( 2016 ژو، و الی) محققان مقابل

 رابطه بدنی، شکایات و گیری، کناره/ افسرده عالئم مضطرب،/ افسرده عالئم شامل شده، بندی

  رابطه  معلم  توسط  شده  درک  درونی  مشکالت  و  داشته،  معلم  توسط  شده  درک  نزدیکی  با  کمتری

 . است  داشته  کمتر  تضاد  با  طولی

 تحقیقات  از  برخی  هیجانی،  مشکالت  ارزیابی  برای  ترکیبی  مقیاس  از  استفاده  با  مطالعات  کنار  در

 اسپیلت،) محققانبه عنوان مثال، . اند شده متمرکز افسردگی بخصوص هیجانی مشکالت بروی

 570  نمونه  در  را  افسردگی  عالئم  و  معلم  مشارکت  بین  دوجانبه  روابط  ،(2018 کوپلین،  و  لفلوت

 که داد نشان ها آن نتایج. دادند قرار بررسی مورد بلژیک در سوم و دوم کالس آموز دانش

. شود می سوم و دوم کالس آموزان دانش در کمتری افسردگی عالئم به منجر معلم مشارکت

 می  نشان  که  شد،  یافته  نیز  معلم  مشارکت  و  افسرده  عالئم  بین  منفی  رابطه  سوم،  کالس  در  تنها

 را آموز دانش معلم که وقتی یعنی یابد، کاهش زمان طول در است ممکن معلم مشارکت دهد

  آموزان  دانش میان در طولی مطالعه دیگر نتایج این بر عالوه. بیند می تر افسرده

 آموز دانش درک که داد نشان( 2014 نیهوسف و بلک وینکلجون پوسلفف روداسیل،)دبستانی

 مقطع در را افسردگی عالئم معلم توسط شده درک تضاد و نزدیکی و معلم پشتیباین به نسبت

 رابطه  تعدیل  باعث  آموز  دانش-معلم  رابطه  در  تضاد  این  بر  عالوه.  کند  می  بینی  پیش  ششم  کالس

 اساس  بر  نتیجه  در.  است  شده  افسردگی  عالئم  و  آموزان  دانش  هیجانی  پذیری  واکنش  بین  مثبت

 مشکالت منحصربفرد نقش به راجع محکمی فرضیات توان نمی آمیخته، بهم و محدود شواهد

 .  کرد  بیان  آموز  دانش-معلم روابط  کیفیت  بر  هیجانی

 

 گیری  نتیجه

 محققان و کارشناسان برای پیامد و برداشت چندین ما مطالعه نتایج ها، محدودیت این رغمعلی

 است ممکن سازی درونی رفتار مختلف انواع که دهد می نشان مطالعه این نتایج. دارد آموزشی



 می نشان ما های یافته بخصوص،. کند ایفا آموز دانش-معلم روابط کیفیت در متفاوتی نقش

 با  منفی  رابطه  خجالت  درحالیکه  داشته،  رابطه تضاد  و  وابستگی  باالتر  سطح  با  اضطراب  که  دهند

 گرچه اضطراب، و خجالت که دهند می نشان شواهد این. دارد آموز دانش-معلم رابطه در تضاد

 این  ترتیب،  بدین.  دارند  فرق  آموز  دانش  معلم  رابطه  کیفیت  با  ارتباط  در  اما  هستند،  مرتبط  نسبتاً

 که  کند  می  تایید  را(  1982 لیریف  اسچینکر،)  اضطراب  بیانگر  خود  های مدل  فرضیات  ها  یافته

 یافته  کاهش  زمان  طول  در  است  ممکن  خجالتی  کودکان  در  نگرانی  و  اضطراب  احساس  آن  طبق

 تحلیل  مشغول  همواره که  شود  مضطربی  کودکان  با  قیاس  در  کمتری  منفی  هیجانات  به  منجر  و

. گذارد  می  رابطه  کیفیت  بر  کمتری  منفی  تاثیر  نتیجه  در  هستند،  خودشان  به  راجع  کردن  فکر  و

  زیرا  است، دهنده هشدار کامالً  آموز دانش-معلم روابط کیفیت با اضطراب منفی رابطه این

  اسچیرینگ   راپی،)  شود  می  محسوب  کودکان  در  روانشناختی  مشکالت  ترین  شایع  جزء  اضطراب

 (. 2009  هادسون،  و

 ممکن  اجتماعی  های  موقعیت  در  آموزان  دانش  روانی  زیاد  برانگیختگی  که  باشند  آگاه  باید  معلمان

 بصورت نتیجه در و کرده، برانگیخته آموزان دانش این در را منفی هیجانات و احساسات است

 این. نمایند برانگیخته معلمان در را منفی افکار و هیجانات تا کنند می رفتار طوری غیرعمدی

 بر منفی تاثیر است ممکن زمان طول در که شود، می منفی ای رابطه الگوهای به منجر امر

 اسپیلت،)شده انجام تحقیقات(. 2011 روردا،) بگذارد آموز دانش تحصیلی موفقیت با سازگاری

 به مضطرب آموزان دانش با رابطه در تا کند می کمک معلمان به( 2012 واندر، و تیج کومن،

 تعامل  برای  معلمان  توانایی  افزایش  در  برنامه  این.  کنند  توجه  ها  آن  احساسات  و  تمایالت  رفتارها،

 استفاده برای مضطرب آموزان دانش ظرفیت به تواند می و بوده، کارآمد دشوار آموزان دانش با

 . کند  کمک  امن  پایگاه  و  پناهگاه  بعنوان  معلم  از

 عالئم به تا کند می کمک معلمان به که است عواملی از یکی تدریس تجربه این، بر عالوه

 دانش  این  کسب  بجای(.  2004  کوکینوس،)باشند  تر  حساس آموز  دانش  سازی  درونی  رفتارهای

  افزایش  در بسزایی نقش معلم توسعه و آموزش های برنامه شغلی، مسیر در یادگیری طریق از

 مضطرب  کودکان  شامل  کند،  می  ایفا  آموزان  دانش  درونی  رفتارهای  به  نسبت  معلمان  حساسیت

 سازی درونی مشکالت کاهش باعث Incredible Years برنامه مثال، بعنوان. خجالتی و

 تحصیلی، های مهارت تا شود می داده آموزش معلمان به برنام این در است؛ شده کودکان



 رینک بوردن، هامر،)نمایند تقویت درس کالس در کودکان این در مثبتی ای مقابله و اجتماعی

 دفعات و تمایل تطبیق آموزشی های برنامه این در دیگر اولویت( . 2011 استریتون، وبستر و

 می  آموزان  دانش  این  نیازهای  با  هیجانی  مشکالت  دارای  خجالتی  آموزان  دانش  با  معلم  تعامالت

 معلم تعاملی رفتار که داده نشان( 2013 اورت، و تیج اسپیلت، کومن، روردا،)ات تحقیق. باشد

 ها آن به و است شده معلم با روزمره تعامالت برقراری برای خجالتی آموزان دانش تشویق باعث

 برانگیختگی  باعث  امر  این.  کنند  ابراز  معلم  به  نسبت  را  شان  هیجانات  و  احساسات  تا  کند  می  کمک

 اجتماعی  دنیای  با  ارتباط  و  خود  الک  از  شدن  خارج  برای  افسرده  و  مضطرب  خجالتی  آموزان  دانش

 . گردد  می

 عالئم آن طبق که کند می اشاره هایی شیوه بررسی اهمیت به ما اصلی های یافته پایان، در

 .دارد  رابطه  آموزان  دانش  و معلمان  بین  روابط  کیفیت  با  مختلف  سازی  درونی

 

 

   ها پیشنهاد

 آموزش  به  نیاز  ،  آموزان  دانش  هیجانی  و  عاطفی  مشکالت  با  معلمان  از  برخی  آشنایی  نا  به  باتوجه-

 .میشود  احساس  وضوح  به  معلمان

 .باشد  موثر  تواند  می مدارس  در  مشاور  حضور  و  وجود  ،  آموزان  دانش  مشکالت  برخی  رفع  برای-

 .باشند  داشته  بیشتر  توجه ،  آموزان  دانش پرخاشگرانه  و  گیرانه  گوشه  رفتارهای به  معلمان-

 .دهد  انتقال  آموزان  دانش  به  را  رغبت  و  اشتیاق  ،  عاطفی  تبادل طریق  از  معلم-

 .کند  برخورد  آنها  سنی  شرایط  و  روحی  وضع  به  توجه  با  آموزان دانش  از  یک  هر  با  معلم-

 آموزانش  دانش  با  متقابلی  سازنده  روابط  تا  باشد  برخوردار  کافی  روانی  سالمت  از  باید  خوب  معلم-

 .کند  برقرار
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