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 چکیده 

تعامل معلم و دانش آموز در شرایط طبیعی کالس از دو بعد کنشهای روانشناسانه و اخالقی در این پژوهش، 

با تاکید بر رویکرد کیفی مورد توجه قرار گرفته است . سه مدرسه موفق و یک مدرسه ناموفق در آزمون تیمز 

)شامل دست نوشته ی و پرلز در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های مطالعه با بررسی اسناد 

معلمان درباره ی دانش آموزان و پرونده های تحصیلی دانش آموزان ( و مشاهده در شرایط طبیعی کالس و 

مدرسه، گرد آوری و با توجه به رویکرد تقلیل اطالعات شامل کدگذاری توصیفی، کد گذاری الگوی استنباطی 

ای گرم و صمیمی تؤام با احترام، توجه معلم به یافته ها نشان می دهند که فضتفسیر شده اند. تحلیل و 

دانش آموزان و حمایت از آنها در کالسهای موفق و ارتباط خشک تؤام با عدم احترام به فردیت دانش آموزان 

معلمان هر دو گروه در کنشهای  گیهای کالسهای مورد مطالعه هستند.در کالسهای ناموفق از مهمترین ویژ

چار مشکل هستند. یعنی نسبت به دانش آموزان ضعیف که دارای مشکالت رفتاری روانشناسانه و اخالقی د

هستند سوگیرانه رفتار می کنند، و تخصص و آگاهی الزم برای بازخورد مناسب این قبیل دانش آموزان را 

 ندارند .

 

 تعامل ،کنشهای روانشناسانه و اخالقی، کالس درس، آزمون تیمز، آزمون پرلز. واژگان کلیدی:



 

  

 

 مقدمه 

تاکنون متغیرهای گوناگونی مانند: وضعیت اجتماعی و اقتصادی، خود پنداره تحصیلی، نگرشها، جو مدرسه، شیوه آموزش معلمان، 

( در حالی که نقش کنش ها و تعامالت میان معلم و دانش آموز 2007،و هرگنهان برعملکرد دانش آموزان تاثیر گذاشته )السون

یلی ، مبهم و خیال انگیز باقیمانده است. معلم یکی از مهمترین مجریان برنامه درسی است در کالس درس بر پیشرفت تحص

.کنشهای منطقی، راهبردی یا روانشناسانه و اخالقی او سه عنصر اصلی تدریس را شکل می دهند. کنش های منطقی شامل؛ 

نشناسانه شامل؛ انگیزه دادن، جایزه دادن، ترغیب فعالیتهایی مانند تعریف کردن، توضیح دادن و تفسیر کردن است. کنششهای روا

کردن و تنبیه کردن است. کنشهای اخالقی؛ ویژگی هایی مانند شجاعت، صداقت، بردباری، همدردی، احترام و انصاف را به نمایش 

خش جدایی ناپذیر میگذارد. عملکرد معلمان میتواند بر متغیرهای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اثرگذار باشد و نیز احساسات ب

 (2005 جیکوب،از فعالیتهای آموزشی هستند. )

برای معلمان ابتدایی به سبب ماهیت شغلشان، اطالعات از وضعیت خانواده دانش آموز از اهمیت باالیی برخوردار است و در 

ل هستند. همچنین آنها بسیاری از موقعیتهای متفاوت با توجه به زمینه های برنامه درسی در مقابل دانش آموزِ خود، مسئو

میتوانند رابطه عمیق تری با دانش آموزان خود ایجاد کنند و آنها را بشناسند و با مشکالت آنان در زمینه های درسی و غیر 

 درسی درگیر شوند.

 .ون هستندمعلمان در واقع برای دانش آموزان در حکم پایگاهی امن در برابر مشکالت و راهنمایی برای کشف و تجربه جهان پیرام

دانش آموزانی که با معلم خود رابطه گرم و صمیمی دارند از اعتماد به نفس باال، عالقه به معلم خود، انگیزه بیشتری برای یادگیری 

و نگرش مثبت به مدرسه برخوردارند و  بر عکس دانش آموزانی که روابطی نامناسب و درگیری با معلمان خود دارند دچار 

تحصیل، افت تحصیلی، مردودی ، عدم پذیرش از سوی همساالن و افزایش رفتار نامناسب میشوند مشکالتی مانند ترک 

 (1388)تنهایی،.

کادیما معتقد است که تعامالت آموزشی و عاطفی معلم و همکالسی ها در دانش آموزان دارای مشکالت رفتاری سبب پیشرفت 

تحصیلی باال  و کاهش مشکالت رفتاری می شود. معلمان با کار آمدی باال به جای کنترل و راهبردهای مدیریتی از شیوه های 

 تفاده می کنند. پیشگیری به جای ترمیم و درمان مشکالت اس

 

 روش تحقیق 
با استفاده از شیوه مطالعه ی چند  2007و تیمز 2006در این پژوهش پنج دبستان از دبستانهای شرکت کننده در مطالعه پرلز 

موردی به طور عمیق بررسی شده است. جامعه آماری تحقیق، مدارس دولتی پایه چهارم ابتدایی شرکت کننده در کالنشهر اراک 

مدرسه در  29مدرسه در مطالعه پرلز و  27توجه به سطح عملکرد دانش آموزان هر کالس، مدارس شرکت کننده ) است. با

درصد از مدارس با رتبه برتر معرفی شدند. با توجه به اهداف پژوهشی ، مدارسی که علی رغم  30مطالعه تیمز( رتبه بندی و 

درصد به باال قرار گرفته اند، برای بررسی انتخاب شدند که اولویت با  30وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی متوسط و ضعیف در گروه 

مدارسی بود که مدیر و معلم ، در زمان اجرای آزمون تیمز و پرلز در همان مدرسه به کار اشتغال داشته باشند. بنابراین سه 

درصد پایین( نیز  30عملکرد پایین ) مدرسه با ویژگیهای فوق شناسایی شدند. در این پژوهش عالقمند بودیم که مدارسی را با

مطالعه کنیم تا بتوان مدارس موفق و ناموفق را با هم مقایسه نمود که با توجه به شرایط فقط یک مدرسه ناموفق شناسایی شد. 

ت با گرد آوری داده ها از طریق مشاهده ، ضبط ویدیؤیی پیاده و به همراه سایر اسناد شماره گذاری شدند. سپس تحلیل اطالعا

توجه به رویکرد تقلیل اطالعات انجام گرفت. تحلیل شامل کدگذاری توصیفی، کد گذاری استنباطی ـ الگویی، یاداشت نمایش 

 تصویری و در نهایت تفسیر داده ها ست . در این پژوهش، از راهبرد های دیگری برای افزایش روایی استفاده شد.از جمله:



 

  

 

 اول  (توافق با همکاران پژوهش در مرحله1

 (ثبت مشاهده ها از طریق درج تمام تعامالت دانش آموزان و معلم با توجه به واحد های سازمانی 2

 (مطالعه گزارش تحقیق از سوی اعضای متخصص, جهت شناسایی نکات مهم 3

الس درس تا مسله مهم در این پژوهش به اشباع نظری رسیدن و قابلیت تعمیم یافته هاست. به عنوان مثال: مشاهده ها در ک

جایی ادامه یافتند که مشاهده گر قادر به پیش بینی فرآیند تعامل و دست نوشته های معلمان در مورد دانش آموزان و دفترهای 

رابط با والدین بودند که تشخیص همگرا بودن منابع یا موارد پژوهش را با یکدیگر آسان میکردند. با توجه به این موارد میتوان 

مگرایی مورد مطالعه و تکرار حاصل شده است. باتوجه به ویژگی های خاص پژوهش های کیفی میتوان گفت گفت همسانی و ه

 هدف این پژوهش تعمیم نتایج تحقیق نیست و هدف اصلی فهم چگونگی فرایند تعامل است.

 

  یافته ها
 مورد مطالعه شناسایی شده است:پیش از آنکه به یافته های پژوهش پرداخته شود، ویژگی های شخصی معلمان کالسهای 

 . ویژگی های شخصی معلمان کالسهای مورد مطالعه1جدول
 )پسرانه( 4مدرسه کد  )دخترانه(3مدرسه کد )دخترانه(2مدرسه کد )پسرانه(1مدرسه کد  ویژگی های معلمان

 47 46 40 39 سن

 مرد زن زن زن جنسیت

 فوق دیپلم فنی)نرم افزار( ربیت معلملیسانس ت (تربیتیفوق لیسانس)علوم  دیپلم دانشسرا تحصیالت
 

 

در این پژوهش براساس مشاهدات فاقد مقوله، کد های تصویری بسیاری مانند تشویق، تنبیه، بازخوردهای کالمی، غیر کالمی و 

به صبر ، همدردی اصالحی، باورها و انتظارات از دانش آموزان، احترام و بی احترامی، تهدید و توجه،  دعوت به مشارکت، دعوت 

کردن و دلداری دادن استخراج شدند. سپس در مرحله کدگذاری استنباط الگویی؛ کد های توصیفی با مفاهیم مرتبط با یکدیگر 

شناسایی شده و در قالب دو کد استنباطی کنشهای روانشناسانه و کنشهای اخالقی مورد بررسی قرار گرفتند که به طور مفصل 

 قرار خواهند گرفت.در ادامه مورد بررسی 

 کنشهای روانشناسانه

بیشترین کنشهای روانشناسانه را میتوان به تشویق ها و بازخورد های کالمی و غیر کالمی، دعوت به نظم و سکوت مربوط دانست. 

کنشهای  در این بخش نمونه هایی از نحوه تعامل و کنش دانش آموزان و معلمان به تفکیک کالسها ذکر میشود که نمونه هایی از

 روانشناسانه معلمان و دانش آموزان به شرح زیر هستند: 

)موفق( سعی میکند همه دانش آموزان را در پرسش و پاسخ های کالسی شرکت دهد، دانش آموزان برای پرسیدن و 1معلم کد 

 نظر دادن تشویق میشوند و معلم سعی می کند به پرسش های دانش آموزان جواب دهد. 

(تشویق ها را به شکل های گوناگونی انجام می دهد . به خصوص این تشویق ها برای دانش آموزان متوسط و )موفق 2معلم کد 

یکی از  «.زهرا و محدثه نظرات قشنگی میدن»،«آفرین»،«باریک اهلل»ضعیف بسیار پررنگ تر بود. نمونه هایی از تشویق معلم: 

از بازخورد است. وی تقریبا از سه بازخورد درباره عملکرد دانش آموزان در کالس درس استفاده بسیار زیاد 2رفتارهای معلم کد  



 

  

 

یا گروهی از دانش آموزان استفاده می کند: باز خورد مستقیم به دانش آموز، باز خورد غیر مستقیم از طریق سایر دانش آموزان 

انش آموز؛ با کالم منتقل میکند . معلم سعی باورها و انتظاراتش را از د 2معلم کد  و بحث و نظر خواهی بین خود و دانش آموز.

میکند  به طور محکم و قاطعانه باورها و نظر خود را در مواردی که دانش آموزی دچار خود کم بینی میشود بیان کند. در مجموع، 

شته شان در معلم تالش دارد اعتماد به نفس، عزت نفس، خود شناسی و دیگر شناسی را به دانش آموزان به استناد عملکرد گذ

 زمینه تحصیلی ،علمی و هنری افزایش دهد.

بیشتر به دلیل سعی در برقراری نظم، گاهی با لحن تهدیدکننده با دانش آموزان برخورد می کند و گاهی نیز هنگام  3معلم کد 

کتک خوردن یکی از درگیری ها و دعوا ها، با آنها همدردی میکند و سعی در اغماض و چشم پوشی دارد : مثال معلم در مقابل 

چیزی نیست یه ذره اروم بمال ...کجای سرته ؟..بازی هاتون »دانش آموزان از هم کالسی های خود اینگونه واکنش نشان می دهد 

رو یه مقدار بدو بدو می کنید حواستان نیست هی به هم میخورید ) معلم در حال ماساژ دادن سر مهال است (معلم با دلداری 

 جو دوستانه تبدیل می کند.  دادن حالت را به

با ترس و سکوت و نگاه های تند، فضای ناامنی را ایجاد می کند. بی توجهی به افراد به طور خاص و در نظر گرفتن  4معلم کد 

جمع کالس به عنوان مخاطب و نادیده گرفتن حقوق، دانش آموزان را به عنوان یک فرد تداعی می کند .در کالسهایی مثل حل 

ر کالس ریاضی و پرسش علوم و فارسی و قرآن دانش آموزان اگرچه ظاهرا ساکت نشسته اند، اما دائما پاهای خود را تمرین د

 تکان می دهند یا مشغول کندن یا نقاشی روی میز یا کتابهای خودشان هستند.

 

 . خالصه ای از کنشهای روانشناسانه و اخالقی کالسهای مورد مطالعه2جدول 

 کنش های اخالقی کنشهای روانشناسانه کد کالس        

 

 )موفق( 1کد

 خوردهای کالمی وغیر کالمی (بر1
 (بازخورد اصالحی2

 انتظاراتو بیان  (باورها 3

 (نظم و سکوت4

 (احترام1
 (توصیه انصاف و قضاوت صحیح2

 آموزان(توصیه به روابط صحیح با دانش 3

 

 )موفق(2کد 

 (بازخورد اصالحی 1
 انتظاراتو (باورها 2

 (بازخوردهای کالمی و غیر کالمی 3

 (احترام 1
 (روابط عاطفی2

 

 )موفق(3کد 

 (نظم و سکوت1

 (بازخورد کالمی2

 همدردیو (همدلی 1

 (گاهی اوقات تهدید2
 (گاهی اوقات تنبیه3

 (تهدید1 (بازخورد جمعی1 )ناموفق(4کد 

 (بی احترامی 2

(بی عدالتی در رفتار با دانش آموزان قوی و 3

 ضعیف
(استفاده از راهکارهای تشویقی نادرست که 4

 .گاهی تقلب را موجب می شود 

 

  گیریبحث و نتیجه
کنشهای غالب معلمان در تعامل با دانش آموزان در دو محور روانشناسانه و اخالقی دسته بندی شده است . عمده ترین کنش 

های روانشناسانه معلمان و دانش آموزان در محورهای نظم و سکوت، بازخوردهای کالمی و غیر کالمی و اصالحی، سعی بی 



 

  

 

رکز است. البته زمان اختصاص داده شده به هر کدام از این محورها برای هر حاصل در رفع مشکالت رفتاری دانش آموزان متم

 یک از کالسهای مورد مطالعه متفاوت است .

ارائه بازخوردهای کالمی و غیر کالمی به دانش آموزان، رایج ترین مکالمه بعد از گفتمان نظم و سکوت به حساب می آید. 

پاسخها ارائه می شوند و کارت امتیاز، نمره و عالمت مثبت نیز در کلیه کالسها به بازخوردها به منظور اصالح تشویق و تایید 

دانش آموزان داده می شود. حتی با وجود اینکه در بعضی از کالسها گروهای دانش آموزان در سازندگی دانش نقش فعالی دارند 

زان یادگیری معتقدند زمانی که دانش آموزان به طور باز هم گرفتن کارت امتیاز ارزشمند است . این در حالی است که نظریه پردا

فعال به یادگیری می پردازند نیاز کمتری به تقویت کننده های بیرونی احساس می کنند و فعال بودن در یادگیری به خودی 

ارت، نوعی خود پاداش آفرین است و موجب افزایش انگیزه های درونی می شود . علت چنین تناقضی شاید این است که ارائه ک

امتیاز برای گروه های رقیب است و اینجا تصمیم گیری معلم با توجه به پاداشهای بیرونی موجب ایجاد رقابت میان گروه ها 

میشود در واقع مهمتر از اشتیاق دانش آموزان جهت دریافت پاداش، تصمیم معلم برای امتیاز دادن است. به عبارت دیگر زمانی 

)ریچاردسون و ز به تقویت کننده بیرونی ندارد ، رفتار معلم نیاز به دریافت پاداش را تقویت می کند.که دانش آموز احساس نیا

 (2009همکاران،

با توجه به یافته های تعامل معلم و دانش آموز در کالس، پیشنهاد می گردد: از آنجا که یافته های این پژوهش نشان داد که 

از دانش آموزان ناآشنا هستند، عالوه بر احساس نیاز به آموزش معلمان در این زمینه  معلم با شیوه های اصالح و تغییر رفتار

 بکارگیری مشاوران در مدارس میتواند موثر باشد .
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