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 چکیده 

دوره ابتدایی شهر  معلمان دگاهیآموز از ددانش-مربوط به روابط معلم مسائلشناسایی پژوهش حاضر با هدف  هدف:   

 سقز انجام گرفت.

ر هاین پژوهش به روش کیفی پدیدارشناسی انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه معلمان ابتدایی ش روش:

های نفر از معلمان ابتدایی شهر سقز بود. به منظور گردآوری داده 21ی پژوهش شامل سقز بود. نمونه مورد مطالعه

ا هها تا اشباع نظری ادامه یافت. به منظور تجزیه و تحلیل دادهساختاریافته استفاده شد. مصاحبهنیم پژوهش از مصاحبه

 محوری و انتخابی استفاده شد. منظور کدگذاری از شیوه گدگذاری باز،از تحلیل محتوای کیفی استفاده شد و به 

س های تدریسبک نحوه اداره کالس درس، آموزان،مدیریت کالس درس )تبعیض بین دانشاز دیدگاه معلمان  :هایافته

ع )مناسب نبودن مناب فضای فیزیکی و آموزشی آموزان(،وجود فاصله بین معلم و دانش آموز،معلم، توجه معلم به دانش

س آموزان، اعتماد به نفآموزان )انگیزه پایین دانشمسائل فردی دانش، فضای فیزیکی نامناسب کالس درس( آموزشی،

مسائل مربوط به والدین )روابط مدرسه و ، نظام کلی آموزشی )مسائل مربوط به نظام آموزشی((، آموزانپایین دانش

مسائل مربوط به و  های والدین از معلم و مدرسه(داوریپیش ز فرایند صحیح آموزش،عدم آگاهی والدین ا خانواده،

عدم هماهنگی معلم و کادر مدرسه( به عنوان  معلم و کادر مدرسه )کمبود دانش و تجربه معلم، مسائل فردی معلم،

 آموز شناسایی شدند.دانش-های مسائل روابط معلممؤلفه
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 و بیان مسئله مقدمه

های خاص به فراگیران نظام آموزش و پرورش در جوامع مختلف مسؤلیت انتقال هنجارها و نگرش     

در مدرسه حضور دارند آموزان در طی یک دوره نسبتاً طوالنی مدتی که خود را به عهده دارد. دانش

نظام آموزشی قرار دارند، در نگاه نخست آنچه به ذهن  1و پنهان 2های آشکاردر معرض انواع برنامه

رود این است که این دستگاه یکی از شود و از دستگاه آموزش و پرورش نیز انتظار میمتبادر می

این دستگاه  Althusser( 1979) آید. به قولپذیری در دوران کنونی به شمار میکارگزاران جامعه

 شودهای مختلف کار در جامعه تلقی میابزاری برای آموزش و پرورش نیروهای الزم برای بخش

(Cited in Hazeri & Rezapour, 2013 .)ت و روابط علّ جهیآموزان در نتدانش یدر واقع بروندادها

 یاهیژگیوی )امالت منظم عوامل فردرسد حاصل تعیبلکه به نظر م د،یآینم ساده به وجود یمعلول

-شدان تیتوان گفت که موفقیم نیاست. بنابرا ی(آموزش طیمح یهایژگیوی )بافت و( آموزاندانش

ی که از بافت آموزش ییهاامیآنان و پ یفرد یهاتفاوت ریثأتحت ت یآموزش یهاتیفعال در آموزان

های آموزشی، در کالس درس ترین فعالیتعمده(. Motaghi & et al, 2015) قرار دارد کنندیم ادراک

های پذیرد. شکل دادن به هر عمل و فرایندی در کالس، مستلزم وجود روشو توسط معلم صورت می

سازد. ها راه را برای رسیدن به اهداف موردنظر هموارتر میویژه آن عمل است که استفاده از آن روش

آموزان ها برای آموزش به دانشترین راهیز، که اصلیعمل آموزشی و یاددهی معلم در کالس درس ن

باشد که انتقال تجارب و دانش به فراگیران و ترتیب دادن های مخصوص به خود میاست، دارای روش

احث ترین مبترین و مهمتواند بر پایه آن قرار گیرد. یکی از اصلیها میهای یادگیری برای آنفرصت

آموز است چرا که از یک سو بدون آن آموزش ع ارتباط معلم با دانشمرتبط با آموزش و تدریس نو

اثربخش میسر نخواهد بود و از سوی دیگر نقش آن در رشد فراگیران اگر مؤثرتر از آموزش و تدریس 

به  ها و اعتمادتر از آن نخواهد بود. مهارت در ایجاد ارتباط مناسب با دیگران بر توانایینباشد کم رنگ

 ندکنمایاندن و احترام و قدردانی دیگران را جلب میافزاید، استعداد و دستاوردهایمان را مینفس ما می

(Tileston, 2010 .) 

دهد و های تدریس و روابط آموزشی و انضباطی یاری میاین امر معلم را در راه رسیدن به هدف   

ایجاد ارتباط »کند. اهم میها فرآموزان و تربیت آنشرایط مناسب را جهت تسهیل یادگیری دانش

شود، و به همین جهت الزم است معلم بیش از های حرفه معلمی محسوب مییکی از مهارت« صحیح

آموز . ایجاد ارتباط معقول و منطقی معلم و دانش(Safavi, 2019)هر مهارت دیگری آن را پرورش دهد 

 که موجب موفقیت آن در امر تعلیمناپذیری است در شبکه و سیستم ارتباطی مدرسه، ضرورت اجتناب

                                                           
1 . explicit curriculum 

2 . hidden curriculum 
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های کافی برای شناخت و آموزان نه تنها تجربهدانش (.Farhadiyam, 2014)شود و تربیت می

اندیشی و صاف و زالل بودن قلب و اندیشه خود، از نظر ساده تشخیص مصالح بلندمدت خود را ندارند،

أثیر گیرند. این تخالصانه و رفتار ظاهری قرار میتحت تأثیر رفتار و روابط افراد اهم از رفتار باطنی و 

توانند بدون تأثیر مثبتی که از توان گفت، مدیران و معلمان نمیآنقدر زیاد است که با قاطعیت می

ق شوند ها موفگذارند، در تغییر رفتار یا تعلیم و تربیت آنآموزان میطریق رفتار و روابط خود بر دانش

(MirKamali, 2018.) (2012)ابق با نظر مط Liberante آموز یکی از قوی ترین دانش-روابط معلم

های بافت اجتماعی را که در آن یادگیری آموز پایهدانش-عناصر محیط یادگیری است. روابط معلم

درگیری در مدرسه و آموزان، دهد و عامل اصلی است که بر توسعه دانشافتد را شکل میاتفاق می

 ;Hughes & Chen, 2011; Spilt, Koomen & Thijs, 2011)گذارد ها تأثیر میانگیزه تحصیلی آن

Roorda & et al, 2011)اند که ارتباط مثبت با معلمان رشد و . بسیاری از مطالعات مشخص کرده

در مقابل، ارتباط منفی با معلمان  (.Hughes & Kwok, 2006)بخشد آموزان را ارتقا میپیشرفت دانش

آموز نقطه دانش-. روابط معلم(Birch & Ladd, 1997) کندآموزان ممانعت میپیشرفت دانشاز رشد و 

کند تا محیط یادگیری و اجتماعی کالس فردی برای مربیان و معلمان فراهم میورودی منحصربه

شوند، ارتباط با معلم پایه درس را بهبود بخشند. هنگامی که کودکان به محیط مدارس رسمی وارد می

 .(Hamre & Pianta, 2006) شودآمیز با محیط اجتماعی و تحصیلی میاساسی برای انطباق موفقیت و

آموز ارائه از ارتباط معلم و دانش Cited in Mansoory Nezhad & Et al (2016)در تعریفی که    

-علمابط مآموز بیانگر کیفیت مثبت ارتباط در رودانش -اند، دوستی )صمیمیت( در روابط معلمداده

آموز(؛ در آموز است )به عنوان مثال؛ احترام متقابل، مراقبت، محبت و گرمی بین معلم و دانشدانش

ان مثال؛ آموز است )به عنودانش-مقابل تعارض باال بیانگر کیفیت پایین )منفی( ارتباط در روابط معلم

نباشد، آموزش معنی  باطارتاگر آموزان(. کشمکش و حس سرخوردگی، یا خشم بین معلمان و دانش

برقراری  هاولین و مهمترین مسائل، نحو شوند که یکی ازندارد. معلمان در همان آغاز کار، متوجه می

وز آم(. مسلم است که چگونگی کیفیت ارتباط معلم و دانشSpalding, 1995) آموز استارتباط با دانش

آموز، وقتی معلمان خود را دوست دانش گذارد. به عنوانتأثیر می تا حد زیادی روی یادگیری او

و  کردیمهایشان سعی و تالش بیشتری میورزیدیم، در خواندن درسمی ها عشقداشتیم یا به آنمی

معلمانشان  نسبت بهآموزان نظر مثبتی این مهم است که دانش (.Zandi, 2004) گرفتیمبیشتر یاد می

رس اثر زیادی در ایجاد محیط آموزشی مؤثر دارد و کالس د معلمان در داشته باشند، چرا که رهبری

ای است از کیفیت رهبری در کالس درس. آموزان نشانهمعلم و ارتباط با دانش فردیکیفیت رفتار میان

جزئیات صعود و نزول  همعلمان همیشه به قدری مشغول تدریس هستند که فرصتی برای مشاهد

های مهم از محیط کالس ی معلم و خوب بودن او جنبهآموز ندارند. رفتار میان فرددرگیری دانش
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بایستی تالش کنند تا محیط یادگیری قوی ایجاد می هستند. معلمان برای بهینه کردن شرایط محیط،

 محیطی موافق که از طریق ؛تری باشندکالسی مطلوب ممکن است معلمان قادر به ایجاد محیط .کنند

-که در آن هر فردی احساس خوبی داشته باشد. دانش اشدفردی مثبت شناسایی شده بروابط میان

 موزآتر از آن روابط مثبت معلم و دانشدهند که گرم و دوستانه باشد. مهممعلمانی را ترجیح می آموزان

آموزان به مدرسه های مثبت دانشکنند، با واکنشهای خاصی استفاده میکه در آن معلمان از مهارت

ا ، روابط انسانی صحیح بههای معلم که توسعتوانایی. شتر در ارتباط استهای درسی بیو دستیابی

ای هکند و نیز ظرفیت او برای ایجاد کالسی دموکراتیک و موافق، خصوصیتآموزان را ممکن میدانش

رشد  ها،با معلم کیروابط نزد (.Shahorani & et al, 2010) مهمی برای تدریس کارآمد هستند

در  تیبا مدرسه و موفق یمنجر به سازگار نیهمچن و آوردیرا به وجود م یلمسا یعاطف-یاجتماع

ائل مدرسه، مس از تنفر ،ینامطلوب از جمله مسائل رفتار جیمنجر به نتا یو روابط منف شودیمدرسه م

-است که پژوهش نیا تیاهم حائز ینکته(. Pianta, Nimetz & Bennett, 1997) شوندیم یسازگار

آموزان در حال ورود به دوره شدان لیمعلم را با خطر ترک تحص-آموزارتباط دانش راًیکه اخ ییها

اند افتهین لیمعلم و خطر ترک تحص-آموز دانش ارتباط نیب یمیاند ارتباط مستقهکرد یبررس رستانیدب

 ,Lessard) اندیافته یمعلم ارتباط قدرتمند-آموز دانش ارتباط با یلیو عملکرد تحص شرفتیپ نیاما ب

Poirier & Fortin, 2010) آموزان دانش یلیتحص شرفتیرا در پ یمثبت نقش مهم جاناتیه تجربه

 آموز دارد.دانش یینها تیدر موفق یامالحظه قابل راتیثأکرده و ت فایا

موزان، آکنند که ارتباط خوب و گفتگو بین معلم و دانشبه طور کلی، پژوهش در مدارس تأکید می   

دهد و همچنین هایشان را پرورش میآموزان، نیازهایشان و پتانسیلتر از وضعیت دانششآگاهی بی

 & Berg, 2007; Cited in Ottosena, Goll)بخشد  امکانات را برای اهداف آموزشی فردی بهبود می

Sorlie, 2017.) یابی را آموزان و هویتآموز رشد شخصی دانشدانش -همچنین، ارتباط خوب معلم

( و خطر ترک تحصیل را هنگامی که Nordahl, 2010; Whannell & William, 2011)کند ویت میتق

 دهدکنند که همکاری مشارکتی با معلم و مدرسه وجود دارد، کاهش میآموزان احساس میدانش

(Christensson & Thurlow, 2004.) آموزانی که دارای آموز برای دانشدانش-ارتباط خوب معلم

آموزانی که از لحاظ تحصیلی دارای عملکرد پایینی هستند اقتصادی نامساعدی هستند، دانش جایگاه

ه باشد. به منظور اینکآموزانی که از لحاظ ناسازگاری تحصیلی در خطر هستند بسیار مهم میو دانش

ها نآآموزان باشند، تأکید شده است که معلمان در بهترین موقعیت نسبت به نیازهای یادگیری دانش

ی اها به طور فعال و مشتاقانهآموزان را از خود نشان دهند و اینکه آنمجبورند توانایی مراقبت از دانش

کند بر اینکه یک معلم این داللت می (.Hattie, 2009) به تدریس و یادگیری حمایتی متعهد هستند
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دار را برای پیشرفت آموزش معنیآموزان را دارد و خوب توانایی سازگار شدن با دیدگاه هر یک از دانش

 (.Ottosena, 2017)کند در یک موضوع خاص و در جهت تحقق اهداف برنامه هدایت می

ترین تعامالت بین فردی در مدرسه است. ارتباط آموز یکی از اساسیارتباط معلم و دانش 

 ل تعامالت بلندمدتآموز نوعی ارتباط شناختی، رفتاری و هیجانی پایداری است که در طودانش-معلم

 آموزان بسیار مرتبطگیرد و با رشد و پیشرفت دانشآموزان و معلمان شکل میبه تدریج بین دانش

آموز نه تنها در خدمت تحقق در واقع روابط بین معلم و دانش .(Tengteng & Naiyi, 2013)است 

آموزان آن معلم و دانش طریق کند که ازعمل می ساز وکاریهای آموزشی است بلکه به عنوان هدف

ها در نظام موقعیت و جایگاه آن دهند. با توجه بهاهداف شخصی و اجتماعی خود را نیز تشخیص می

اعتماد، شناخت  این ارتباط مبتنی بر احترام، ،رودها مینوعی ارتباط خاص از آنانتظار آموزشی 

برای مثال اگر معلم در کالس درس  (.Mohsenian Rad, 2018) متقابل، نگرش مثبت به هم و ... است

آموزان قرار دهد، تالش، توانایی و طوری رفتار کند که آزادی نسبی و فرصت کافی در اختیار دانش

شود، و یا اگر تنها نظرات خودش را محور قرار دهد و با روحیه ها تقویت میحس اعتماد به نفس در آن

 Giroux( 1983)آموزان پرورش خواهد داد. ا در دانشگری رگری برخورد نماید، گرایش به سلطهسلطه

 Cited) نیز سبک زبانی معلم و به کارگیری آن را از عناصر برنامه درسی پنهان به شمار آورده است

in Hazeri & Rezapour, 2013 .) 
 آموز، که در آن سطوح باالی وابستگی غالب است، به عنوان یکی ازدانش-روابط مثبت بین معلم    

 & O’Connor, 2008; Veldman)شان در نظر گرفته شده است دالیل اولیه ماندن معلمان در حرفه

et al, 2013) ترین منابع لذت از تدریس و انگیزش برای آن است و یکی از مهم(Hargreaves, 2000.) 

-انشمعلم و د دار بینآموز یا به عبارتی روابط مسئلهدانش-مشکل در روابط بین معلم از طرف دیگر،

شود، از دیدگاه معلمان به آموزان، که به صورت وجود تعارض و سطوح پایین وابستگی مشخص می

(. به طور کلی، در بین Yoon, 2002است )عنوان منابع استرس و عواطف منفی در نظر گرفته شده 

شان با فردی ترین منبع استرس کاری معلم در روابطمحققان توافق و اجماع وجود دارد که شایع

آموز به حدی مهم است که نوجوانانی دانش-(. روابط معلمFriedman, 2006آموزان ریشه دارد )دانش

 گیرند، اغلب روابطکه قبل از اتمام دوران تحصیل عمومی یا متوسطه تصمیم به ترک تحصیل می

 نندکذکر می منفی با معلمان و نادیده گرفته شدن خود توسط معلمان را دلیل ترک تحصیلشان

(Hattam & Smith, 2003; Lumby, 2012; Duffy & Elwood, 2013.) است که  یبدان معن ینا

 آموزاندانش چون ،مهم است یاربس پیش از متوسطهو  ییآموزش و پرورش در مدارس ابتدا یفیتک

 ند.سازمی یامه ستدر مدارس متوسطه در انتظار آنها ی کهو اجتماع یعلم یهاچالش یرا برا
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آموز انجام گرفته است. اُتوسن و همکاران دانش-های مختلفی در زمینه ارتباط معلمپژوهش    

(Ottosena, 2017 ) دانش آموز با متغیر ترک  -بین روابط معلمدر پژوهشی کیفی نشان دادند که

ایی بهتر در کنند که، راهنمها اشاره می. همچنین، آنآموزان ارتباط معنادار وجود داردتحصیل دانش

آموزان و درگیر شدن فعال در های مطالعه متناسب با عالیق دانشهای تحصیلی، برنامهمورد انتخاب

نشان دادند که   Claessens & et al (2017) تواند مانع ترک تحصیل شوند. نتایج پژوهشاین امر می

ه جای آمیز(، بر مقابل خصومتمعلمان، غالباً، کیفیت ارتباط را با سطح صمیمیت و همدلی )دوستانه د

موز آکنند. تجزیه و تحلیل رفتار دانشسطح تسلط )در کنترل داشتن در مقابل عدم قدرت( تعریف می

آمیز را برای روابط و معلم یک الگوی تعاملی دوستانه را برای روابط مثبت و یک الگوی خصومت

آموز و مدیریت دانش-در مورد روابط معلمبه بررسی دیدگاه معلمان  Soo (2016)دار نشان داد. مشکل

( ادراک مشارکت کنندگان 2ها باعث شناسایی شدن چهار تم شد: کالس درس پرداخت. نتایج مصاحبه

آموزان در کالس درس بود، که این از مدیریت کالس درس مثبت شامل درگیر بودن و اشتیاق دانش

-مشارکت کنندگان به اهمیت ارتباط با دانش( 1کرد؛ خود از طریق کالس درس فعال نمود پیدا می

دهند ( معلمان تشخیص می3آموزان هم در کالس درس و هم خارج از کالس درس تأکید کرده بودند؛ 

( شرکت 4ها نتیجه ساختن روابط قوی است؛ آن آموزان نسبت به معلمان و همساالنکه همدلی دانش

جاد روابط در تحقق بخشیدن مدیریت کالس در های رویکرد ایها و چالشها از محدودیتکننده

  کردند.استفاده می

از لحاظ مالی  یهاو در خانواده نشینرینشان داد که در مناطق فق یفیک Biag( 2014)ی در پژوهش    

رار ق تیپسند چندان مورد حماجامعه یرفتارها کسب زیو ن یلیتحص شرفتیپ ،و اجتماعی ضعیف

-گروه از دانش نیکارکنان مدارس بر تعامل مثبت با ا زین نقش معلمان و در ادامه بر یو رد؛یگینم

 Knoell( 2012) .کندیم دیکأت یلیتحص شرفتیپ زیپسند و نجامعهی هامهارت یآموزان جهت ارتقا

آموزان درک مطلوبی از روابط خود با معلمانشان دارند و شخص معلم است که بر نشان داد که دانش

-های معلم شامل: حس شوخآموزان ویژگیاز این روابط تأثیر دارد. از دیدگاه دانش آموزاندرک دانش

طبعی؛ کمک مداوم )همراه با انتظارات باال(؛ شنیدن فعال؛ ارزش قرار دادن برای گروه و فرد؛ گنجاندن 

اد که نشان د Rabbani( 2010)نتایج بازی در یادگیری؛ و استفاده از تشویق کالمی و نوشتاری بودند. 

های انضباطی نامطلوب، آموزان توسط معلم، اعمال رویهآموزان بین تحقیر دانشاز نظر معلمان و دانش

لم مع های کالس و مدرسه، اقتدارگرایی معلم، برخورد جانبدارانهآموز در فعالیتمشارکت ندادن دانش

 آموزانتوجه به اینکه دانش باهای فردی توسط معلم تفاوت معناداری وجود دارد. و عدم رعایت تفاوت

کنند و بسیاری از مسائل بخش زیادی از زمان حضور در مدرسه را در کالس درس و با معلم سپری می

توان انتظار دهد، از معلمان میآموز نیز در کالس درس رخ میبه وجود آمده در ارتباط معلم و دانش
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 توان انتظار داشت که مسائل ارتباطان ابتدایی میهای مسائل آشنا بوده و از معلمداشت که به زیر و بم

های مختلفی ارائه دهند. حلها راهآموز را درک و تجربه کرده باشند و بتوانند برای آنمعلم و دانش

 یآموزان و ارائهبنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی مسائل مربوط به روابط بین معلم و دانش

موز آدانش –توان گفت که روابط بین معلم باشد. بنابراین، میعلمان میالگوی مناسب از دیدگاه م

تواند شامل روابط مطلوب و نامطلوبی باشد. های گوناگونی داشته باشد و این روابط میتواند جنبهمی

موز آتر مطالعات انجام شده در این حوزه به صورت کمی به روابط بین معلم و دانشاز آنجایی که بیش

 خواهیم با روش کیفی و به صورت عمیق به سؤال زیر پاسخ دهیم:اند، در این پژوهش میختهپردا

 کدامند؟ آموزاندانش-معلمروابط مسائل  یهالفهؤماز دیدگاه معلمان  -
 

 شناسیروش

اشد. باین پژوهش دارای رویکرد کیفی و با روش پدیدارشناسی میباتوجه به عنوان و هدف پژوهش،     

 های فلسفی متمرکز بر تجاربهای تحقیق با رویکرد کیفی و دارای ریشهاسی یکی از روشپدیدارشن

ها است. به بیانی ساده پدیدارشناسی توأمان فلسفه و روشی است که به بررسی ماهیت زندگی انسان

که پردازد، پدیدارشناسی به مطالعه پدیدارها می (.Mohammadpur, 2014)پردازد ها مییا ذات پدیده

رد ها توسط افراد را موها برای افراد یا چگونگی تجربه کردن پدیدهدر آن چگونگی پدیدار شدن پدیده

 (. Danaee Fard & Kazemi, 2012)دهد مطالعه قرار می

 هدفمند و مشارکت یوهبه ش یریگبود. نمونهسقز  ابتدایی شهرمدارس جامعه مورد مطالعه  

، معلم ابتدایی 21نظرات  بررسی پس از پژوهشدر این  شدند. تخابان 2یگلوله برف روش کنندگان با

ادامه  گیرینمونهو عمل  رسیدند حد اشباع ها بهداده باشد،یمرد م معلم 4زن و  معلم 4که شامل 

استفاده شد تا شرکت  1های نیمه ساختاریافتههای پژوهش از مصاحبهبرای گردآوری دادهیافت. ن

طور که تجربه کرده، با استفاده از زبان و لغات خود تشریح سبت به موضوع، آنکننده دیدگاه خود را ن

هایی که مدنظر پژوهشگر بود تا از مصاحبه کند. به این منظور، یک پروتکل مصاحبه شامل سؤال

کرد در جریان مصاحبه می گر سعیشونده پرسیده شود، آماده شد. عالوه بر پروتکل موجود مصاحبه

..« .تر توضیح دهید، آیا منظورتان این است و توانید بیشمثال بزنید، می»اوشی از قبیل از سؤاالت ک

این  دراستفاده کند. در شروع هر مصاحبه یا قبل از آن، شرکت کنندگان با هدف پژوهش آشنا شدند. 

مر با های مداوم و ارتباط مستهای پژوهشی، از معیارهای روایی )مصاحبهپژوهش برای ارزیابی داده

ها و نتایج از جانب مشارکت کنندگان در ها، مقولهها در طول زمان و مرور دست نوشتهرساناطالع

                                                           
1 . Snowball 

2 . semi-structured interview 
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)سعی شده است تا تمامی مراحل کار به روشنی بیان شوند تا امکان قضاوت توسط  2و اعتبار پژوهش(

های کیفی در این دهاستاد راهنما و مشاور و همچنین جامعه علمی ذیربط فراهم شود( استفاده شد. دا

 (. Creswell, 2018)پژوهش در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت 

 

 ها پژوهشیافته

آموز در کالس دانش-های مسائل روابط معلمبا توجه به دیدگاه معلمان عوامل زیر به عنوان مؤلفه

 درس شناسایی شدند:

س دیدگاه مشارکت کنندگان پژوهش، در زمینه مسائل ارتباط براسا الف( مدیریت کالس درس:

بندی شدند این عوامل آموز عواملی وجود دارند که تحت عنوان مدیریت کالس درس دستهدانش-معلم

های تدریس معلمان، توجه آموزان، نحوه اداره کالس درس، روششامل: تبعیض قائل شدن بین دانش

 باشند.آموز میبین معلم و دانش آموز و وجود فاصلهمعلم به دانش

 تواند مانعی دروجود تبعیض در کالس درس می آموزان:تبعیض قائل شدن بین دانش -1 

ن توانند رفتار متفاوت معلمانشاآموزان در این سنین میآموز باشد. دانشارتباط مؤثر بین معلم و دانش

ث تواند باعآمیزی میین رفتارهای تبعیضآموزان تشخیص دهند. چنها یا سایر دانشرا نسبت به آن

آموزی که معلم به دالیلی به او توجه آموزان با معلم یا حتی رفتار نامناسب با دانشلج کردن دانش

 شود.تری دارد میبیش

تونستم به هیچ آموزم بود در کالس نمیی یکی از همکارانمون دانشمن خودم نوه»

گفتن خانم معلم شما به فالنی هیچی گشتن میبرمی آموزا چیزی بگم فوراًیک از دانش

گید چون اون دختر خانم مدیره. طوری شده بود که با این گید فقط به ما مینمی

ن کرداومد فقط به خاطر اینکه فکر میآموز لج کرده بودن و ازش خوششون نمیدانش

 (.25)م.ش، « که چون اون نوه خانم مدیره برخورد من با هاشون متفاوته

تواند در از دیدگاه معلمان نحوه اداره کالس درس معلم مینحوه اداره کالس درس:  -2 

-چه معلم در کالس خود و در ارتباط با دانشآموز مشکل ایجاد کند. چنانارتباط بین معلم و دانش

آموزان دارای سبک مدیریت کالس نباشد و برای او مشخص نباشد از چه سبک مدیریت کالسی 

ه شود کشود. این امر باعث میآموزانش میبا عث سردرگمی و ابهام در رابه با دانش کند،ده میاستفا

گیرانه برای کنترل و ایجاد نظم و انضباط در کالس درس استفاده کند و های سختمعلم یا از سبک

 توجهی نشان دهد. آموزان بییا به دانش

                                                           
1 . credibility 
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-شون اجازه هیچ کاری ندارن، با کوچکآموزا در کالسبعضی از معلما هستن که دانش»

گیرن و نحوه ارتباط با ترین حرکتی با اونها برخورد میشه. این معلما به شدت سخت

-آموزان رو یاد نگرفتن. بالعکس این معلمان هم وجود داره. معلمانی که کالً بیدانش

یا کنن، بعد خودشون آموزا رو به حال خودشون رها میخیال کالس میشن و دانش

م.ش، )« کننسرشون تو گوشیه یا میرن بیرون کالس و با همکاران دیگه صحبت می

2.) 

های فعال تدریس و مشارکت ندادن عدم استفاده از روش های تدریس معلمان:روش -3 

-تواند از مسائل روابط معلمهای سنتی در تدریس میآموزان در فرایند تدریس و استفاده از روشدانش

شود که معلمان از توجه به حل مسئله نیز غافل ر کالس درس باشد. این امر باعث میآموز ددانش

کنند که عدم توجه به فرایندها و نتایج تدریس از طرف برخی از چنین، معلمان اشاره میشوند. هم

 شود که ارتباط بین معلم به خوبی شکل نگیرد. معلمان باعث می

ها یاد گرفتیم تدریس کنیم و کاری به فرایند و متأسفانه در بین ما معلمان چون تن»

در نهایت نتایج کارمون نداشته باشیم بعدها هم اگه کسی از ما پرسید که چرا فالن 

آموز خوب نشده معلم میگه من که کار خودم رو کردم و زحمت خودم رو کشیدم دانش

ه نره مشکل آموز به سمت حل مسئلرو نخونده ... اگر دانشآموز درسشو خود دانش

ی اآموز رو در کل فرایند تدریس شریک نکنیم و اونو گوشهبه وجود میاد، اگر دانش

 (.21)م.ش، « بزاریم و کاری باهاش نداشته باشیم بازم مشکل به وجود میاد

آموزان از دیگر از دیدگاه معلمان توجه به نیازهای دانش آموز:توجه معلم به دانش -4 

آموز با مشکل نتواند مشکل آموزان است. اینکه معلم در زمان مواجهه دانشدانشمسائل ارتباط معلم و 

آموز این احساس به وجود بیاید که شود در دانشرا تشخیص دهد و به حل آن بپردازد، موجب می

 آموز در ارتباطتواند در مواقع ضرورت به او کمک کند و در نتیجه دانشمعلم به او توجهی ندارد و نمی

داند که در کالس درس حاضر شود و کند. معلم تنها وظیفه خود را این میاو احساس دلسردی میبا 

ها یاد بگیرند خواه خواه آن آموزان ارائه دهند،های درسی آمده است را به دانشمطالبی را که در کتاب

ل یادگیری و یا عدم یاد نگیرند؛ انگیزه داشته باشند یا نداشته باشند و .... از این رو خود را مسؤ

آموز است که ها کار خود را انجام داداند و این دانشدانند و معتقدند که آنآموزان نمییادگیری دانش

 کم کاری کرده است. 
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ترین مسائل اینه که معلم خود رو مسئول مسائلی نمیدونه که در یکی از اساسی»

آموز پشت داده به دانشکالسش وجود داره تنها به صرف اینکه تدریسش رو انجام 

 (.21)م.ش،  « ای الزم نیست انجام بدهکنه و فکر میکنه که تمومه و کار دیگهمی

تشخیص ندادن به موقع مشکل »و « آموزانعدم توجه به نیازهای دانش»نیز  2مصاحبه شونده شماره 

 داند.  می آموزانرا از موانع ارتباط معلم و دانش «آموزان و حل نکردن به موقع آندانش

 

آموز و معلم در برقراری گاهی اوقات دانش آموز:وجود فاصله بین معلم و دانش -5 

ز آمودهند. این مقاومت و تعارف بین معلم و دانشکنند و یا مقاوت نشان میارتباط با هم تعارف می

یک طرف، معلم شود به برقراری ارتباط معلم و شاگردی در کالس درص ضربه وارد شود و از باعث می

تواند خود را در کالس آموز نمیکند و از طرف دیگر دانشاموزانش شناخت کافی پیدا نمیاز دانش

نبود ارتباط دوستانه بین » 2نشان دهد و یا خودش را برای معلم بیان کند. مصاحبه شونده شماره 

 کند. ذکر میآموز را به عنوان یکی از مسائل روابط معلم و دانش« آموزمعلم و دانش

آموز کالس اولی داشتم که یک ماه تمام نه اون به من جواب چند سال قبل دانش»

گرفت کردم، به طوری که حتی مداد هم دستش نمیداد و نه من به حرف او گوش می

تونم بگم شانسی بود، خود به خود بی اینکه خیلی دلسرد بود تا اینکه یک روز، که می

ه بود دستش و خط کوچکی کشید. منم همین که این خط من بفهم مدادش رو گرفت

کوچک رو دیدم اونو خیلی تشویق کردم و بهش گفتم که تو این خط رو کشیدی و 

چطوری کشیدی و از این حرفا. این حرفا رو خیلی دوست داشت و گفت این که چیزی 

 (.4)م.ش، « کم عالقه پیدا کردکشم، کمنیست یکی دیگه هم می
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های آموز با توجه به مدیریت کالس درس معلمان )منبع: یافتهدانش-: کدهای مسائل روابط معلم1ول جد

 پژوهش(

 کد انتخابی کد محوری کدهای باز

 آموزان؛ تفاوت قائل شدن بین دانش

 آموزان؛ تبعیض بین دانش

 آموزانبرخورد و رفتار متفاوت با دانش

 آموزانتبعیض بین دانش

س 
ال

ت ک
ری

دی
م

س
در

 

 نبودن مدیریت معلم در کالس درس؛ 

 برقراری نظم و انظباط در کالس درس؛
 نحوه اداره کالس درس

 آموزان؛ توجه نکردن به حل مسئله دانش

 آموزان در فرایند تدریس؛عدم مشارکت دانش

 عدم توجه به فرایند و نتایج تدریس از طرف معلم؛

 آموزان؛پذیری معلم برای یادگیری دانشعدم مسؤلیت

 های تدریس معلمسبک

 آموزان؛عدم توجه به نیازهای دانش

 آموزان؛عدم توجه به دانش

 آموزان؛عدم توجه به روحیات دانش

آموزان و حل نکردن به تشخیص ندادن به موقع مشکل دانش

 موقع آن؛

 آموزتوجه معلم به دانش

 آموز؛نبود ارتباط دوستانه بین معلم و دانش

 آموز به برقراری ارتباط؛معلم و دانش عدم عالقه

 آموز؛عدم ارتباط صمیمی بین معلم و دانش

وجود فاصله بین معلم و 

 آموزاندانش

 

براساس دیدگاه مشارکت کنندگان پژوهش، در زمینه مسائل ارتباط  ی:و آموزش یزیکیف یفضا ب(

بندی شدند.این آموزشی دستهآموز عواملی وجود دارند که تحت عنوان فضای فیزیکی و دانش-معلم

 باشند.عوامل شامل مناسب نبودن منابع آموزشی و فضای فیزیکی کالس درس می

مناسب نبودن منابع آموزشی از جمله عوامل مختل  مناسب نبودن منابع آموزشی: -1 

اشد. ب تواند شامل موارد بسیاریشود که خود میآموز در نظر گرفته میکننده ارتباط بین معلم و دانش

آموز های درسی مانع از برقراری ارتباط بین معلم و دانشاز نظر برخی از معلمان حجم زیاد کتاب

آموز هم در ها را به پایان برساند و دانششود. معلم تنها در فکر این است که در زمان مقرر کتابمی

ود شن مسئله باعث میتالش برای به یادسپاری و حفظ مطالب درس داده شده از طرف معلم است. ای

آموز با کمبود وقت مواجه شوند. کمبود وقت های کالسی و ارتباط با دانشمعلمان برای انجام فعالیت

آموزان و معلم های درسی مانع ارتباط گرم و صمیمانه دانشدر مدارس به دلیل حجم زیاد کتاب
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آموز برای بر قراری . معلم و دانشهای درسی استشود. به طوری که معلم تنها در فکر اتمام کتابمی

های درسی و توجه نکردن به مناطق ارتباط به زمان نیاز دارند. همچنین، ساختار مرکز بودن کتاب

 مختلف و شرایطی که در ان قرار دارند از عواملی بود که معلمان به آن اشاره کردند.

درس باشه چون واقعًا  27یکی از مسائل اینه که واقعاً الزم نیست درسی مثل فارسی »

ها رو عمقی یاد آموزا درسدرس ولی گسترده. باید دانش 21زیاده. اینا بشن مثالً 

 (.1)م.ش، «  بگیرند

آموزان ما وقت این رو نداریم که با ها و تعداد زیاد دانشبه دلیل حجم زیاد کتاب»

 (.4)م.ش، « آموزان ارتباط برقرار کنیمهمه دانش

های درسی و کمبود زمان برای تدریس حجم کتاب»به  22ه مصاحبه شونده شمار

 کند:اشاره می« مرکز محور بودن منابع آموزشی

صفحه هست بدون اینکه مدارس  255 – 245محتوای کالس از باال میاد، که دارای »

 (.22)م.ش، « ای رو در نظر بگیره و برای کل ایران یک نوع کتاب میادحاشیه

زی ریانی که ساختار مرکز هستند یعنی از مرکز براش برنامههای درسی هم زمکتاب»

آموزی که در مناطق کردنشین هست سازی نشده و دانشمیشه و هیچ توجهی به بومی

آموز کرد خونن که در تهران خونده میشه و شرایط یک دانشهمان چیزی رو می

رده ن مسائل برگتونه ایآموزی که تهران هست در نظر گرفته نشده مینسبت به دانش

 (.21)م.ش، ...« به کتاب درسی، ساختار متمرکز و 

فضای فیزیکی کالس درس از جمله عوامل دیگری بود فضای فیزیکی کالس درس:  -2 

گرفتند. مشکل آموزانشان به عنوان یک مشکل در نظر میکه معلمان آن را در روابط خود با دانش

کنند. آموزان به آن اشاره مین در ارتباط خود با دانشکمبود فضا از جمله مسائلی است که معلما

ط آموزان مرتبها نتوانند مطالب درسی را با زندگی واقعی دانششود آنکمبود فضا و وسایل باعث می

موز آهای درسی را نیز از جمله مسائل دیگر در ارتباط معلم و دانشبندی کتابکنند. همچنین، بودجه

شود که بین زمان و مکان تدریس با آنچه در واقع در بندی نیز باعث میدجهکنند که این بوذکر می

آموز از درک مفاهیم شود که خیلی مواقع دانشآن قرار دارند ارتباط برقرار نشود و همین باعث می

کند باید از یادگیری ها عاجز شود. چنانچه یکی دیگر از مصاحبه شوندگان اشاره میموجود در کتاب

 حور استفاده کرد. م-زمینه

نبود فضای فیزیکی مناسب کالس و وسایل آموزشی کافی برای »در ارتباط با  3مصاحبه شونده شماره 

 کند:بیان می «هامحور نبودن درس-آموزش و زمینه
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برای درسی مثل علوم نه فضای مناسبی داریم، نه باغچه آنچنانی داریم، نه وسایلی »

من هر چه براشون توضیح بدم که زمین اینجوریه،  کافی داریم. در درس علوم مثالً 

آموزان رو گندم باید اونجوری باشه، آب بهش میدن زیاد فایده ندارده ... باید دانش

ها رو تدریس کند طبق اون ببریم به سر زمین. باید معلم به صورت اختیاری فصل

شت ربوط به بردابندی( نباید باشه. مثالً فصل مدستور العملی که فرستادن )بودجه

شه قسمتیش رو در مهر و آبان تدریس کرد و بخشیش رو هم که مربوط گندم رو می

آموزان رو به مزارع ببریم. زمانی که گندم رو به شکل خام و به کاشت هست رو دانش

ه پزی برن و معلم براشون توضیح بده کبینند به یک نانوایی و بربریبرداشت شده می

 (. 3م.ش، «  )این همون آرده

 اشاره «آموزان و نبود فضای کافی کالستعداد زیاد دانش»به  4مصاحبه شونده شماره 

 کند:می

آموزان ارتباط برقرار کنیم چون استاندارد یک ما وقت این رو نداریم که با همه دانش»

های ما به صورتی نیستن که بتوانیم با همه نفره ولی متأسفانه کالس 24، 27کالس 

 (.4)م.ش، «  موزان ارتباط برقرار کنیمآدانش

 
های آموز با توجه به فضای فیزیکی و آموزشی )منبع: یافتهدانش-: کدهای مسائل روابط معلم2جدول 

 پژوهش(

 کد انتخابی کد محوری کدهای باز

 های درسی؛ حجم زیاد کتاب

 کمبود وقت؛ 

 کمبود زمان برای تدریس؛ 

 های درسی؛تر به کتابتوجه کم

 های درسی؛ساختار مرکز بودن کتاب

 مناسب نبودن منابع آموزشی

ی
زش

مو
و آ

ی 
یک

یز
ی ف

ضا
ف

 

 کمبود فضای فیزیکی مدارس؛

 نبود وسایل کافی برای آموزش؛

 آموزان؛تعداد زیاد دانش

 ها؛محور بودن درس-عدم زمینه

فضای فیزیکی نامناسب کالس 

 درس
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مشارکت کنندگان پژوهش، در زمینه مسائل ارتباط  براساس دیدگاه :آموزاندانش یمسائل فردج( 

بندی شدند.این آموزان دستهآموز عواملی وجود دارند که تحت عنوان مسائل فردی دانشدانش-معلم

 باشند.مینآموزا دانش ییناعتماد به نفس پاو  نآموزادر دانش یزهنبود انگعوامل شامل 

های گیر نظامسائلی که همیشه گریباناز جمله مآموزان: نبود انگیزه در دانش -1 

آموزان بوده است. این انگیزه از رفتن به مدرسه تا پیشرفت تحصیلی آموزشی بود نبوده انگیزه دانش

-آموزان انجام گرفته است. وقتی دانشهای گوناگونی برای بررسی انگیزه دانشرا شامل شده و پژوهش

شد و مدرسه را به عنوان مکانی که باید به زور و اجبار آموز برای رفتن به مدرسه انگیزه نداشته با

ای هم برای برقراری ارتباط با معلم خود نخواهد ساعاتی از طول روز خود را در ان صرف کند، انگیزه

 داشت. 

گفتند ای خدا دوباره مدرسه آموزان میروز اولی که من آمدم اینجا یکی دو تا از دانش»

از مدرسه و مدرسه مکان ناخوشایندی شده برای اونها و آموزا زدن شروع شد. دانش

 (.3)م.ش، «  دوست ندارن برن مدرسه

آموزان رو بودن و عدم اعتماد به نفس دانشکمآموزان: اعتماد به نفس پایین دانش -2 

ها با گیری ارتباط آنشود و مانع شکلها میگیر شدن آندر کالس درس و مدرسه باعث گوشه

 شود.می شانمعلمان

ها کمک کرده است آموزان و اینکه چطور به آنرو بودن دانشدر ارتباط با کم 1مصاحبه شونده شماره 

 کند:اشاره می

بودن،  روتونستن در کالس صحبت کنند واقعاً کمآموز داشتم که واقعاً نمیدو تا دانش»

یرون تماً باید بتونستن وایسن و حاومدن پای تخته به حدی استرس داشتن که نمیمی

زدن. باباش اومد و گفت پسرم نشستن و اصالً حرف نمیرفتن. قباًل یه گوشه میمی

 (.1)م.ش، «  رو نبر پای تخته استرس داره

ای از تجربه خودش را آموزان نمونهرو بودن دانشگیری و کمدر زمینه گوشه 7مصاحبه شونده شماره 

 آورد:می

آموزام یه گوشه کز کرده و تنها ه دیدم یکی از دانشیه بار رفتم توی حیاط مدرس»

نشسته. رفتم پیشش و گفتم چیه چی شده دخترم چرا تنها اینجا نشستی؟ گفت خانم 

 (.7)م.ش، « ها بهم میگن تو زشتی )یه طرف چشمش سوخته بود(معلم بچه
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های وزان )منبع: یافتهآمآموز با توجه به مسائل فردی دانشدانش-: کدهای مسائل روابط معلم3جدول 

 پژوهش(

 کد انتخابی کد محوری کدهای باز

 آموزانانگیزه پایین دانش آموزانبرای رفتن به مدرسه؛نبود انگیزه در دانش

ل 
سائ

م

ی 
رد

ف

ش
دان

- ن
وزا

آم
 

 آموزان؛رو بودن و عدم خودپنداره دانشکم

 آموزان؛اعتماد به نفس پایین دانش

-اعتماد به نفس پایین دانش

 زانآمو

 

براساس دیدگاه مشارکت کنندگان پژوهش، در زمینه مسائل ارتباط  ین:مسائل مربوط به والدد( 

بندی شدند.این آموز عواملی وجود دارند که تحت عنوان مسائل مربوط به والدین دستهدانش-معلم

 یشپعلم و های والدین در کار معوامل شامل روابط مدرسه و خانواده، انتظارات، باورها و دخالت

 باشند.می معلم یگاهو افت جا هایداور

تواند جو سرد و عدم ارتباط بین خانواده و مدرسه نیز میروابط مدرسه و خانواده:  -1 

آموزان و همکاری و آموزان و معلمان ایجاد کند. شناخت والدین دانشروحی را در بین دانشبی

م آموزان می تواند ارتباط بین معلنقاط قوت دانشبرگزاری جلسات پیوسته برای حل مسائل و تقویت 

 آموزان را صمیمی و گرم کند.و دانش

 کند:در زمینه عدم ارتباط مناسب بین اولیا و مدرسه اشاره می 3مصاحبه شونده شماره 

به نظرم هر ماه یا اگه هر ماه زیاده حداقل هر فصل یک بار برای اولیا کالس برگزار »

مربیان یک بار بوده که اون هم ارتباطی به من نداره نه من اونا رو  کنیم. جلسه اولیا و

آموزان کالس آموزای من رو ]منظور مصاحبه شونده دانششناسم و نه اونام دانشمی

آموزای قبول و ردی ولی االن چهار گروه خودش است[. قبالً دو گروه بود کالسا دانش

ها جلسه برگزار شود تا هم معلم و هم آناست باید در ارتباط با هر گروه با والدین 

خواهند از من ... ارتباط بین والدین وظایف خودشان را بدانند. والدین چه چیزی می

 (.3)م.ش، « اولیا و مربیان و مدرسه صفره

 کند:در ارتباط با ناآگاهی و عدم هماهنگی بین مدرسه و خانواده بیان می 1مصاحبه شونده شماره 

ای برای این کار برگزار نشده و من به عنوان اولین سال در این جلسه در این مدرسه»

دونستم و کسی هم منو راهنمایی نکرد و بهم بگن که از همون اول که مدرسه نمی

 (. 1)م.ش، « اومدی سرکار برای والدین جلسه بذار
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نی که والدین به عنوان کساهای والدین در کار معلم: انتظارات، باورها و دخالت -2 

ها بپردازند، همیشه نسبت به دهند تا به آموزش و پرورش آنفرزندانشان را در اختیار مدارس قرار می

آموزان و معلمان دارند. هایی دارند و انتظارات زیادی از دانشها و دلواپسیشان نگرانیتربیت فرزندان

ها با توجه به بافت و زمانی که خود در آن درس خوانده هنوز به آن از طرف دیگر، برخی از خانواده

ها برای تدریس و تربیت هایی که معلمان در زمان انها اعتقاد داشته و بر این باورند که شیوهشیوه

ن تر بوده است. از ایدهند، اثربخشگرفته، نسبت به انچه معلمان مورد استفاده قرار میها به کار میآن

های جدید و خالقانه تدریس، از دیدگاه معلمان پژوهش مقاومت والدین برای به کارگیری روشرو، 

آموزان، داشتن دیدگاه سنتی وادیندر مورد درس و مدرسه، دخالت از حد والدین از دانشانتظار بیش

 جودوالدین در حوزه تخصصی معلمان و عدم تمایز بین دخالت و مشارکت از طرف والدین باعث به و

 شود.آموز میآمدن مسائلی در روابط معلم و دانش

های جدید و خالقانه در در زمینه مقاومت والدین برای به کارگیری روش 3مصاحبه شونده شماره 

 کند:تدریس اشاره می

معلم به نظر من باید هنرمند باشد چه مشکلی دارد آواز بخواند، چه مشکلی دارد »

ای هآموزان یاد میده تنبک کوچکی داشته باشد و با ضربوقتی حروف الفبا رو به دانش

شد شعر و آواز بارون رو اومد میها یاد دهد. مثل امروز بارون میآن حروف را به آن

هایشان کنند بچهکنند و فکر میخوند ... ولی خانواده ها هم در این زمینه مقاومت می

نقاشی کند، آواز بخواند، تقلید کند تا  آموز بایدگیرند نه درس. دانشآوازخوانی یاد می

 (.3)م.ش، « های باالتر برودجرأت پیدا کند به کالس

 دارد:در ارتباط با انتظار بیش از حد والدین بیان می 1مصاحبه شونده شماره 

آموزا کالس دوم هستن و انرژی دارن و باید ها میان دیگه نمیگن این دانشخانواده»

آموزا حوصله ندارن درس بخونن میان میگن چرا امروز انشتخلیش کنه. در منزل د

 25آموز کالس دو دونن دانشتکلیف ندارن چرا بهشون درس ندادین. درحالی که نمی

 (.1)م.ش، « کشهدقیقه بیشتر مغزش نمی

در ارتباط با دخالت والدین در حوزه تخصصی معلمان و عدم تمایز دخالت  21مصاحبه شونده شماره 

 دارد:ت توسط اولیا بیان میو مشارک

ما باید دخالت والدین رو از مشارکت والدین جدا کنیم، مشارکت چیزیه و دخالت »

دم ای هست. من به عنوان یک متخصص اجازه نمیکردن در کار معلم چیز دیگه
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-کس در کارم دخالت کنه ولی مشارکت الزمه و من بدون مشارکت والدین نمیهیچ

و خوب تربیت کنم. در قسمت تخصص معلم کالس خودشه و بهتر آموزان رتونم دانش

تونه مسائل رو حل کنه ولی در حوزه مشارکت حضور والدین الزمه، در بعضی می

تونه با معلم شناسن، همه کارشن، میها والدین فرزند خودشون رو بهتر میبخش

نم، والدین تونم اجراش کای دارم در کالس تنهایی نمیهمکاری کنه، من برنامه

 (. 21)م.ش، « شناسنفرزندشون رو در خونه بهتر می

 

یکی از مسائلی که معلمان در ارتباط معلم و ها و افت جایگاه معلم: پیش داوری -3 

کنند خاطراتی است که والدین از دوران مدرسه خودشان برای فرزندانشان آموز به آن اشاره میدانش

کنند به اذیت کردن معلم و کارهایی است که به ا اغلب تعریف میهکنند. خاطراتی که آنتعریف می

کند. به نظر این معلمان تعریف این اند و این خیلی اوفات اسباب خنده را فراهم میسر معلم در آورده

ای در کالس هستند که در آینده برای آموزان نیز به دنبال ایجاد خاطرهشود دانشخاطرات سبب می

زندان خود تعریف کنند. همچنین، امروزه با توجه به مسائل اقتصادی که در کشور دوستان و یا فر

ت ای شود، باعث شده اولیا نسبآموز باید درس بخواند تا کارهوجود داره و با توجه به این تفکر که دانش

که  یی آنچنانی نداشته باشند و به مقایسه فرزندان خود با کسانبه درس خواندن فرزندانشان انگیزه

 پردازند.اند و بیکار هستند میدر خوانده

 کند:در این زمینه بیان می 22مصاحبه شونده شماره 

کنن از دوران مدرسه خودشون معموالً خاطرات ای رو تعریف میوقتی اولیا خاطره»

د در کننکنن این خاطرات منفی که برای فرزندانشون تعریف میمنفی رو تعریف می

شه به عنوان اینکه اگر منم امروز بیام معلمم رو اذیت کنم به یها ملکه مذهن آن

ای تبدیل میشه که منم برای فرزند خودم تعریف کنم. پس اولیا در روابط خاطره

آموز و معلم خیلی تأثیر دارن. اگه اونا خوبی کالس رو بگن، استفاده مثبت کالس دانش

های گرد میشه ولی اگه ویژگیآموز هم جلب روابط مثبت معلم و شارو بگن، دانش

 (. 22)م.ش، « هاشون تأثیر منفی دارد در اونهامنفی کالس رو بگن به بچه
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های آموز با توجه به مسائل مربوط به والدین )منبع: یافتهدانش-: کدهای مسائل روابط معلم4جدول 

 پژوهش(

 کد انتخابی کد محوری کدهای باز

 رسه و خانواده؛ناآگاهی و عدم هماهنگی بین مد

 روابط مدرسه و خانواده عدم ارتباط مناسب بین اولیا و مدرسه؛

ن
دی

وال
ه 

ط ب
بو
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ل 
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های جدید و خالقانه مقاومت والدین برای به کارگیری روش

آموزان؛ داشتن دیدگاه از حد والدین از دانش تدریس؛ انتظار بیش

در حوزه سنتی والدین در مورد درس و مدرسه؛ دخالت والدین 

 تخصصی معلمان؛ عدم تمایز بین دختالت و مشارکت در بین اولیا؛

عدم آگاهی والدین از فرایند 

 صحیح آموزش

هایی که آموزان به توجه به تجربههای ذهنی دانشپیش زمینه

کنند؛ دلسردی والدین نسبت به درس والدین از مدرسه تعریف می

 شان؛خواندن فرزندان

دین از های والداوریپیش

 معلم و مدرسه

 

براساس دیدگاه مشارکت کنندگان پژوهش، در زمینه  :مسائل مربوط به معلم و کادر مدرسهه( 

آموز عواملی وجود دارند که تحت عنوان مسائل مربوط به معلم و کادر دانش-مسائل ارتباط معلم

ئل فردی معلم و عدم مسا بندی شدند.این عوامل شامل کمبود دانش و تجربه معلم،مدرسه دسته

 باشند.هماهنگی بین معلم و کادر مدرسه می

آموز به کمبود دانش برخی از مسائل روابط معلم و دانشکمبود دانش و تجربه معلم:  -1 

آموزان است. از دیدگاه معلمان عدم آشنایی معلمان با اصول و تجربه معلمان در برخورد با دانش

اب معلمان، کمبود کت-های روابط انسانی برای دانشجوعدم وجود دورهتجربگی معلمان، روانشناسی، بی

آموز، احساس عدم نیاز به کمک در جهت ایجاد ارتباط و منابع آموزشی در زمینه روابط معلم و دانش

آموزان در معلمان و نداشتن طرح درس و یا پروژه از طرف معلمان از جمله مسائل درست با دانش

 باشند.آموز میروابط معلم و دانش

 د:کنآموز بیان میتجربگی خود در برخورد با یک دانشدر زمینه بی 7مصاحبه شونده شماره  

 های دیگهآموزی داشتم که وسایل بچهمن اولین سال کارم در روستایی بودم. دانش»

آموزام اومدن تونستم کنترلش کنم. یه روز دانشرو برمی داشت و به هیچ وجه نمی

آموزا رو برداشت و فرار کرد، ما هم دنبالش م معلم ن. مداد یکی از دانشگفتن خان

دونستم چکار کنم والدینش رو شون. منم در این موقعیت نمیکردیم تا پشت خونه

ذارم بیاد مدرسه. هرچی بهش خبر کردم. یکی از والدینش اومد گفت که دیگه نمی
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و گفت اال و بال باید ترک تحصیل ای نداشت گفتم که این کار الزم نیس هیچ فایده

 (.7)م.ش، « آموز کالس اولم ترک تحصیل کردکنه. دانش

-های روابط انسانی برای دانشجودر ارتباط با عدم وجود دوره 22مصاحبه شونده شماره  

ورد اآموز به بار میمعلمان و کمبود منابع آموزشی و اثرات و عواقبی که اشکال در روابط معلم و دانش

 دارد:یان میب

در مراکزی که تربیت معلم و یا مراکزی که در حال حاضر به استخدام معلم مشغولند، »

معلمان  -های روابط انسانی برای دانشجوهای مردم میشه. دورهظلم زیادی در حق بچه

ای نداریم خیلی الزم است و این مسئله در آموزش و پرورش خیلی کمه. اصالً دوره

هایی که در این زمینه نوشته آموزانش چگونه باشه. کتاببا دانشکه برخورد معلم 

نن کباشند خیلی کمه، منابع آموزشی در این زمینه خیلی کمه یا معلما احساس می

کنن نسبت به این امر، در صورتی که جزء خودشون عالمه دهرن، احساس نیاز نمی

عه قشون کنیم به اینکه مطالضروریات هست که ما معلمانمون رو وادار کنیم که یا تشوی

های خاص یاد بگیرند، تجربیات همدیگرو بخونن، مطالعاتشون زیاد بشه کنن و روش

 (.22)م.ش، « کنه به آموزش و پرورش کشورموندر این زمینه قطعاً کمک می

مسائل فردی معلمان نیز از جمله عواملی است که روابط معلم و مسائل فردی معلم:  -2 

دهد. امروزه در کشوری مانند ایران جایگاه معلم نسبت به آنچه قبالً تحت تأثیر قرار می آموز رادانش

خوش تغییر شده است. از های گوناگونی دستبوده و آنچه در کشورهای پیشرفته وجود دارد، از جنبه

 کزششوند که معلم تمرتر ناشی از مسائل معیشتی است باعث میطرف دیگر، دلسردی معلم که بیش

آموزانش صرف کند در شغل دوم و انجام را به جای اینکه روی تدریس و آموزش و ارتباط با دانش

 کاری غیر از مدرسه صرف کند. 

 کند:در این زمینه اشاره می 21مصاحبه شونده شماره 

قبل از هر چیز ارتباط تکریم و بزرگی شخصیت معلمه. وقتی که آموزش و پرورش »

 شن و ازبکنه معلمان دچار افت تکریم و افت شخصیت می خودش نتونه این کار رو

لحاظ معیشتی نیز این خیلی آشکاره. وقتی که معلم معیشتش در حد خیلی بدی 

باشه در فکر راه دومی هست برای گذران زندگی و آموزش و معلمی در اولویت دوم 

لحاظ چند کم باعث ایجاد مشکل میشه و معلومه که از این گیره و این کمقرار می

 «.تری استسالی هست که در ساختار نظام آموزشی این مسائل دارای وضوح بیش
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ای که هست اینه که خود معلمان از لحاظ معیشتی دارای مشکل هستند مشکل دیگه»

از این رو معلمی که خودش مشکل داره معلومه که در کالس درس هم خالق نیست، 

ه، در بازار کسب و کاره و پیش کار دومی فکرش توی گوشیش حوصله کالس رو نداره،

ساز هستند، باعث چالش بزرگی میشن و در این است که احتماالً داره. اینا همه مشکل

 (.21)م.ش، « آموزان دچار افت شدید میشنمیان دانش

 کند:به مسائل معیشتی معلمان اشاره می 4مصاحبه شونده شماره 

ترین شغله، ولی اگر عالقه داشته باشی سختاست، یعنی اگر عالقه نمعلمی عالقه »

ترین شغله. یعنی معلم داریم پنجشمه و جمعه ناراحته و در داشته باشی لذت بخش

فکر مدرسه و کالسه واقعاً باید عالقه داشته باشی تا بتوانی معلم موفقی باشی. در پایان 

فراهم بشه که  کنم که جو و فضایی از هر نظر از لحاظ معیشتی و مالیهم آرزو می

واقعًا بتونه معلم باشه و با علم و آرامش مطالعه کنه و بره سره کالس و جوابگوی 

 (.4)م.ش، « آموزان باشه چون واقعاً تأثیرگذارهدانش

 

عدم هماهنگی بین معلمان و عوامل اجرایی عدم هماهنگی بین معلم و کادر مدرسه:  -3 

ها آموزان و مسائل و خصوصیات آند نسبت به دانششود معلمان نتواننو حتی معلمان باعث می

شناخت داشته باشند. همچنین، برخی ار معلمان معتقدند مه عدم ارتباط بین پایه قبلی و فعلی 

تواند کار را برای معلم جدید مشکل کند و او نتواند دوباره از اول به شناسایی نقاط آموزان میدانش

ا های قبل و یتواند ناشی از عدم ارتباط بین معلمان سالکه این میآموزان بپردازد،قوت و ضعف دانش

 های باالتر باشد.آموزان برای پایهارائه اطالعات الزم در مورد دانش

 کند:در زمینه عدم هماهنگی بین عوامل اجرایی و آموزشی بیان می 4مصاحبه شونده شماره 

آموزشی وجود داشته باشه برای هایی بین عوامل اجرایی و به نظرم باید هماهنگی»

شناخت، هرچند وجود دارده، ولی دبیر یا معلم هم حضور داشته باشه و اطالع داشته 

ایه، چه آموز اینکه دارای چه خصوصیاتیه، از چه خانوادهباشه از پرورش هر دانش

تونه میای اومده همه اینها هایی داره، چه مسائلی داره، از چه خانوادهاستعداد و توانایی

 (.4)م.ش، « به حل مسائل کمک کنه

 ند:کاموزان اشاره میدر ارتباط با عدم ارتباط معلمان پایه قبلی و فعلی دانش 21مصاحبه شونده شماره 

آموز باال اومده و اون روند ارزشیابی پایه قبلی اساساً مهمه و اینکه چطوری دانش»

م نشه و در حد انتظار هم نباشه آموز قبول هتوصیفی که کاری کرده که اگه دانش



 9911 45، پاییز سومسال هشتم، شمارة                                                فصلنامه تدریس پژوهی                         

 

ها مربوط به اینه ولی دن تا باال بیاد. بخشی از چالشبعداً نمره رو براش تغییر می

ای شده که معلمان سال جاری هم کار نکنند و با متأسفانه خود این چالش هم بهانه

« ننککنن، کوتاهی میاین جمله که معلم سال قبل کار نکرده و اونو مقصر اعالم می

 (.21)م.ش، 

 

آموز با توجه به مسائل مربوط به معلم و کادر مدرسه )منبع: دانش-: کدهای مسائل روابط معلم5جدول 

 های پژوهش(یافته

 کد انتخابی کد محوری کدهای باز

تجربگی معلمان؛ عدم وجود عدم آشنایی با اصول روانشناسی؛ بی

مبود کتاب، معلمان؛ ک-های روابط انسانی برای دانشجودوره

آموز؛ تجربیات و منابع آموزشی در زمینه روابط معلم و دانش

-احساس عدم نیاز به کمک برای ایجاد ارتباط درست با دانش

 آموزان در معلمان؛ نداشتن طرح درس یا پروژه برای معلمان؛

 کمبود دانش و تجربه معلم

 

سه
در

ر م
اد

 ک
م و

عل
ه م

ط ب
بو

مر
ل 

سائ
م

 

 ؛افت تکریم و شخصیت معلم

 دلسردی معلمان؛

 مسائل معیشتی معلمان؛

 انتخاب شغل معلمی فقط به خاطر منبع درآمد نه عالقه؛

 مسائل فردی معلم

 عدم هماهنگی بین عوامل اجرایی و آموزشی؛ 

 آموزان؛عدم ارتباط بین معلمان پایه قبلی و فعلی دانش

عدم هماهنگی معلم و 

 کادر مدرسه

 

ان آموزاز جمله مسائل دیگری که معلمان در ارتباط خود با دانشوزشی: و( موانع مربوط به نظام آم

 های سیستم آموزشی،ها محدودیتکردند، مسائل مربوط به نظام آموزشی بود. از نظر آنبه آن اشاره می

کمبود  مسائلی که در ارتباط با آموزش معلمان وجود دارد، توجه کم به مدارس در نظام آموزشی،

و پرورش، تأکید بر مسائل نظری به جای مسائل عملی در آموزش معلمان، عدم کاربرد  بوجه آموزش

نظام متمرکز آموزش های کلی و مبهم در نظام آموزشی و های دانشگاهی در عمل، وجود هدفآموزش

 آموز مانعتواند در ارتباط معلم و دانشو پرورش از جمله عوامل مربوط به نظام آموزشی هستند که می

 کنند. ایجاد می

گذارد ها میهایی که سیستم آموزشی پیش روی آندر زمینه محدودیت 3مصاحبه شونده شماره 

 کند:اشاره می
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معلم به نظر من باید هنرمند باشد چه مشکلی دارد آواز بخواند، چه مشکلی دارد »

های ربضآموزان یاد میده تنبک کوچکی داشته باشد و با وقتی حروف الفبا رو به دانش

شد شعر و آواز بارون رو اومد میها یاد دهد. مثل امروز بارون میآن حروف را به آن

-ها در سیستم وجود دارد با مشکل مواجه میخوند ولی چون یک سری محدودیت

، )م.ش« شود با زبان عامیانه خوانده شودشویم. یا شعرهایی که در کتاب وجود دارد می

3.) 

به توجه کم به مدارس، کمبود بودجه آموزش و پرورش  21مصاحبه شونده شماره 

 کند:اشاره می

تری چند سالی هست که در ساختار نظام آموزشی این مسائل دارای وضوح بیش»

های درسی، و است یعنی کمتر به مدارس توجه شده، کمتر توجه شده به کتاب

زم دارند و این خیلی برد فرایند آموزشی الآموز برای پیشای که معلم و دانشبودجه

آموزانش بودجه و امکانات ای به اندازه یک سوم دانشمهمه. در حال حاضر هیچ مدرسه

در اختیار نداره یعنی مدارس باید با تمام عوامل و امکاناتش که برای یک سوم جمعیت 

 «آموزی رو اداره کنه و این باعث مسائل بزرگی میشهآموزیه کل جمعیت دانشدانش

 (.21)م.ش، 

 کند:های دانشگاهی در عمل اشاره میبه آموزش معلمان و عدم کاربرد آموزش 4مصاحبه شونده شماره 

-ام ولی کاش برای برخورد با چنین موقعیتمن معلم برای چیز دیگری آموزش دیده»

آموز با مشکل برخورد هایی که دانشدیدم ]اشاره به موقعیتهایی هم آموزش می

کنه، هر مواقع مجبورم براساس تجارب و آنچه به ذهنم خطور میکنه[. در این می

آموزای ما خیلی آسیب دیدن و چند شاید بعضی مواقع به غلط باشه روش من. دانش

خوندیم ما هم در همین حد توانایی داریم ... ما در دوره دانشگاه انواع روانشناسی رو می

 «. رهتبه نظرم تجربه از همه چیز مهم ولی متأسفانه برای امروزم هیچ کاربردی نداشته.

 کند:نیز در این زمینه اشاره می 22مصاحبه شونده شماره 

کنم در مراکزی که آنچه که من طی این چند سال تجربه کرده باشم احساس می»

تربیت معلم و یا مراکزی که در حال حاضر به استخدام معلم مشغولند، ظلم زیادی در 

معلمان خیلی الزم  -های روابط انسانی برای دانشجودوره های مردم میشه.حق بچه

 (.22)م.ش، « است و این مسئله در آموزش و پرورش خیلی کمه

 کنند:به نظام متمرکز آموزش و پرورش اشاره می 21مصاحبه شونده شماره 



 9911 47، پاییز سومسال هشتم، شمارة                                                فصلنامه تدریس پژوهی                         

 

کنیم در نهایت به در حال حاضر نظام آموزشی ما هر درسی رو که تدریس می»

مطلب رو انتقال بدیم که این درس در آینده باعث میشه که فرد  آموزان ایندانش

 ای نباشید. این رویکرد کلی است که االن برنامه درسیای باشید یا فرد شایستهشایسته

هدف آموزشی که زیر مجموعه این  44ملی ایران بر اساس آن جلو میره. همچنین 

نژاد وقتی ایشون به این اریهدف کلی است. وقتی این اهداف رو بردند پیش دکتر شع

کردند، انقدر کلی و گنگ بودند که ایشون گفتند: من از این اهداف سر اهداف نگاه می

 (.21)م.ش، « آورمدر نمی

 

-هی )منبع: یافتآموزش ینظام کلآموز با توجه به مسائل مربوط به دانش-: کدهای مسائل روابط معلم6جدول 

 های پژوهش(

 کد انتخابی کد محوری کدهای باز

های سیستم آموزشی؛ توجه کم به مدارس؛ آموزش محدودیت

معلمان؛ کمبود بودجه آموزش و پرورش؛ تأکید بر مسائل 

نظری به جای مسائل عملی در آموزش معلمان؛ عدم کاربرد 

های کلی و مبهم های دانشگاهی در عمل؛ وجود هدفآموزش

 در نظام آموزشی؛ نظام متمرکز آموزش و پرورش؛

مسائل مربوط به 

 نظام آموزشی

ی
زش

مو
ی آ

کل
م 

ظا
ن

 

 

های پژوهش الگوی مفهومی زیر در نهایت با توجه به کدهای استتتخراج شتتده از مصتتاحبه 

 (.2شود )شکل ارائه می
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 های پژوهش: الگوی مفهومی استخراج شده از مصاحبه1شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه

 معلمان دگاهیآموز از ددانش-ل مربوط به روابط معلممسائشتناستایی  یبررستاین پژوهش با هدف    

های انجام شده با معلمان، پس از استخراج کدهای باز و محوری از مصاحبهدوره ابتدایی انجام گرفت. 

آموز تحت عنوان کدهای انتخابی دانش-های مستتتائل روابط معلمبتا توجه به کدهای محوری، مؤلفه

کد انتخابی یا مؤلفه  4کد بودند، در  24ایی شتتده که شتتامل گذاری شتتد. کدهای محوری شتتناستتنام

موز آهای معلمان ابتدایی برای مسائل روابط معلم و دانشبندی شدند. در واقع با توجه به تجربهدسته

توان باشتتند. با توجه به این نتایج میشتتاخص می 24ها دارای مؤلفه استتتخراج شتتد که این مؤلفه 4

-جانب معلمان تجربه و درک شتتتده استتتت عوامل مختلفی در روابط معلمگفت که مستتتائلی که از 

که در مبانی و ادبیات توانند این روابط را با مشتتکل مواجه کنند. همچنانآموز نقش دارند و میدانش

های گیریآموزان در تصتتتمیمآموز آمده استتت، عدم مشتتارکت دادن دانشدانش-نظری روابط معلم

گیرند. در چنین جوی آموز را خود برعهده میس و نظارت بر رفتار دانشکالستتتی؛ مدیریت اداره کال

کنند و باور دارند فقط آموزان هیچ نوع اختیار و مستتتئولیتی در فرایند یادگیری احستتتاس نمیدانش

(. Aali & Amin Yazdi, 2008) کندها را کنترل، نظارت و اصتتتالح میمعلم استتتت کته رفتار آن

 نگرد که مأمورای میگردد. شتتاگرد معلم را به چشتتم بیگانهاطفی برقرار نمیهمچنین، هیچ ارتباط ع
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خواند، تکالیفش را با نارضتتایتی انجام استتت چند مطلب علمی را به او یاد دهد. او درس را با اکراه می

بار کالس را با کند سکوت رخوتبرد و گاه سعی میشود، از کالس لذتی نمیدهد، زود خستته میمی

از  رو و وضع بدتررهای غیرمعمول بشتکند، که در این صورت با عکس العمل تند و تیز معلم روبهرفتا

اش را از دست شود و روحیهها معلم نیز متقابالً از کالس خستته میشتود. در این نوع کالسقبل می

ان کنند. شتتاگرددهد. بعضتتی از معلمین با وضتتع قوانین بیش از حد، شتتاگردان را ستتردرگم میمی

های داننتد بته کدام قانون، در کجا، چه وقت، چگونه و چرا باید عمل کنند، به عبارت دیگر هدفنمی

 .(Raoufi, 2002)شود الی مقررات ریز و درشت گم میاصلی تربیتی در البه

-ی کالس درس از جمله مستتتائل دیگر در زمینه ارتباط معلمفضتتتای فیزیکی و آموزشتتت 

ا ها تنهدارند. آنعلمتان بته عوامل فیزیکی کالس توجه کافی را مبذول نمیآموز بود. برخی از مدانش

داننتد ولی توجهی به این امر که این مطالب در چه فضتتتایی بیان وظیفته خود را ارائته مطتالتب می

تر، بهتر ها به این امر که شتتتاگردان در فضتتتای فیزیکی مناستتتبکننتد. همچنین آنگردد نمیمی

ها به صتورت خطی سنتی چیده ها صتندلییاموزند توجهی ندارند. در این کالستوانند مطالب را بمی

اند رو به روی معلم ها که به صتتورت خطی چیده شتتدهشتتده استتت و شتتاگردان با ردیفی از نیمکت

نشان داد که در Haber ( 1988). باشندآموزان دارای جای ثابتی در کالس مینشینند و اکثر دانشمی

تر از نصف زمان آن باشند و بیشدرصد شاگردان مدعی یک صندلی خاص می 75های ستنتی کالس

چنین این معلمان به موارد گرمایشتتی و ستترمایشتتی نیز توجه الزم را به عمل کنند. همرا اشتتغال می

هایی آموزان در کالساین نتیجه رسید عملکرد درسی دانش بهPiler ( 1972)آورند. در پژوهشی نمی

هایی که وضعیت مناسبی آموزان کالسیشتی و سترمایشتی مناسبی دارند از دانشکه وضتعیت گرما

های دیگر آموزان از جمله مؤلفهمستتائل فردی دانش (.Cited in Shakori, 2009)ندارند بهتر استتت 

آموزان تا حد شتتود، دانشای به عللی تعطیل میآموز بود. وقتی مدرستتهدانش-مستتائل ارتباط معلم

دهد که این نظام اند، نشتتان میها نیز از زندان خالص شتتدهشتتوند و گویی آنمیزیادی خوشتتحال 

د توانآموزان نیست. در این نظام آموزشی نه تنها معلم نمیآموزشتی پاسخگوی نیازهای روحی دانش

های الزم برای آموز ارتبتاط دوستتتتی و محبت برقرار کند و به او احترام بگذارد، بلکه زمینهبتا دانش

آموز فراهم نشتتده استتت. اغلب معلمان ار کردن چنین ارتباطی و برای احترام گذاشتتتن به دانشبرقر

آموزان در کالس برخورد آمرانه داشته باشند. مجبورند برای جلوگیری از سوء استفاده برخی از دانش

 .(Borhani, 2011)کند آموز از خود و اجتماعش احساس رضایت نمیدر این نظام آموزشی، دانش

گیری و ایجاد ارتباط و یا عدم ایجاد آن توانند در فرایند شتتتکلوالتدین هم به نوبه خو می 

آموزان نستبت به مدرسته و یادگیری درک درست و به روزی تأثیرگذار باشتند. چنانچه والدین دانش

شند و اداشتته باشتند، بتوانند ارتباط خود را با مدرسه حفظ کنند و در جریان یادگیری فرزندانشان ب
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توانند زمینه را برای ایجاد روابط درست و صمیمی با مدرسه و معلم در این فرایند مشارکت کنند می

از حدی که والدین از فرزندانشتتتان دارند  آموز هموار کننتد. گتاهی اوقات انتظارات بیشدانش-معلم

ه جای مشارکت در فرایند ها و معلمانشان فراهم کرده و حتی گاهی اوقات بزمینه را برای فشار بر آن

کنند ها اشاره شد در کار و تخصص معلم دخالت میطور که در مصاحبهآموزان، همانیادگیری دانش

افزاید. همچنی، اینکه والدین به معلمان و همین بته جای اینکه مستتتائل را حل کند به مستتتائل می

ها نیستتت آزاد آنچه مربوط به آن ها را در جریان یادگیری وفرزندانشتتان اعتماد داشتتته باشتتند و آن

ای که در تدریس و آموزش کالس درس به کار هتای جدید و خالقانهبگتذارنتد و نستتتبتت بته روش

کمک  آموزانتواند به ایجاد ارتباط بهتر معلم و دانشگیرند مقاومت و حساسیت نداشته باشند میمی

-ن شتشمین مؤلفه مسائل روابط معلمکند. در نهایت مستائل مربوط به معلم و کادر مدرسته به عنوا

تواند با همکاری و همدلی و برقراری یک آموز شتتناستتایی شتتد. در این زمینه مدیر مدرستته میدانش

ها افزایش دهد آموز همکاری و گرایش به کار را در آنارتبتاط دوستتتتانه ستتتاده میان معلم و دانش

(Borhani, 2011.) ای است، چون اساس رای اهمیت فوق العادهآموزان دااولین برخورد معلم با دانش

آموزان ارتباط خوبی وجود ها بر پایه همین برخورد اول است. اگر بین معلم و دانشی آنروابط آینده

ر تآموزان نخواهد داشت. اما این واقعیت بیشداشتته باشد، معلم هیچ نگرانی در تأثیرگذاری بر دانش

ها بدون توجه به ارتباطی که با کودک دارند ستتعی شتتود. آناوقات توستتط معلمان نادیده گرفته می

کنند در او نفوذ کنند و رفارهای بد او را اصالح کنند. معلمان باید ارتباط خو را با نوآموزان طوری می

نواز تغییر دهند و به جای تأکید بر پخش نواز به همهایشتتتان را از صتتتورت تکتنظیم کنند تا نقش

ر تها تأکید ورزند و بیشدن به نوآموزان در راه جستجو، تنظیم و درک دانستنیاطالعات بر کمک کر

 (.Dreikurs, 2010) هاها بکوشند تا قالب ریختن آندر هدایت کردن آن

های شناسایی شده مسائل روابطه مسائل و مسائل مربوط به نظام آموزشی نیز یکی دیگر از مؤلفه

هایی رسمیت و تمرکزگرایی زیادی وجود دارد و بر رفتارهای آموز بود. در چنین نظامدانش-معلم

ریزی شده تأکید زیادی دارد و در آن انسان به عنوان موجودی غیرفعال، تهی و منفعل در نظر برنامه

پرور است. مطابق این الگو، فعالیت آدمی در اثر نیروهای خارجی شود که ذاتاً تنبل و تنگرفته می

براین هدف آموزش و پرورش، صرف انتقال فرهنگ، پر کردن ذهن آدمی و شکل بنا گیرد؛انجام می

دادن به رفتار اوست که مطابق با الگوهای از قبل تعیین شده است. نتایج آموزشی این الگو، تهیه و 

ناپذیر و تأکید در زمینه انتقال محتوا در آموزش های تحصیلی مرحله به مرحله و انعطافتنظیم برنامه

بر اینکه روابط توان گفت که عالوهبا توجه به نتایج پژوهش می (.Shabani, 2019)رش است و پرو

آموز تحت تأثیر مسائل داخل کالس است مسائلی نیز وجود دارند که خارج از محدوده دانش-معلم

وجه ا تها قادر به کنترل این موارد نیستند. بکالس است و در حیطه معلم و دانش آموز قرار ندارد و آن
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 ؛برگزاری منظم جلسات انجمن اولیا و مربیانتوان پیشنهادهایی ارائه داد: به نتایج این پژوهش می

آگاه نمودن والدین از چگونگی مشارکت آنان در امر آموزش و پرورش به منظور فعال نمودن مشارکت 

های برقراری شیوهتوجیه معلمان و والدین در مورد وظایفشان؛ گنجاندن دروسی تحت عنوان  آنان؛

معلمان سعی کنند در کالس درس خود از  های تربیت معلم؛آموزان در دورهارتباط معلم با دانش

کنند؛  آموزان استفادهتر با دانشهای مختلف مدیریت کالس به منظور درگیر کردن و ارتباط بیششیوه

ری تآموزان انگیزه بیشکه دانشای باشد جوی در مدرسه ایجاد شود و شرایط خارج از مدرسه به گونه

برای رفتن به مدرسه داشته باشند، اعتماد بنفسشان باالتر رود و محیط مدرسه را محیطی شاداب و 

اختیارات  کند باید ازآموزان سپری میترین زمان را با دانشدلپذیر بدانند؛ معلم به عنوان کسی که بیش

تیار داشته باشد؛ بین عوامل اجرایی و آموزشی مدارس الزم برای استفاده بهینه از زمانی که در اخ

آموزان وجود داشته باشد؛ معلمان با وجود ارتباطی دوستانه و توأم با دوستی در جهت کمک به دانش

رند؛ گیرند لذت ببچه یاد میآموزان انگیزه بدهند تا از آنهایی که دارند سعی کنند به دانشمحدودیت

-های تربیتی و اصالحی، تولید محتوا، تصمیمها و برنامهموز در تولید طرحآو همکاری معلم و دانش

 ای ضروری استهای علمی و حرفهها و انجمنها در سطح مناطق و کشور، از طریق تشکلگیری
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