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بیانضـباطـــݡیدانشآموزان  اثربخشــݡیآمـوزشمــهارتهایارتـباطـــــݡیبهمـــعلمبر
وتعامــــلمــعلم-دانشآمــــوزان

و  تربیتـی  عــلوم  دانشـــکده  آمـــــــوزشی،  برنامه ریـزی  و  مـــــدیریت  گـروه  ارشـــــد،  کارشناسـی  دانشــــــجوی  فـرد،  اویسـی  فاطمــه   □
ایـران زاهـدان،  بلوچسـتان،  و  سیسـتان  دانشـگاه  روان شناسـی، 

، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشـی، دانشـکده علوم تربیتی و روان شناسـی، دانشـگاه سیسـتان و بلوچستان،  □ ناصر ناسـتی زایی*، دانشـیار
زاهـدان، ایران

چکیده
کـه تمـام معلمـان  از موضوعاتـی هسـتند  مقدمـه: مسـئله بی  انضباطـی دانش آمـوزان و تعامـل صحیـح معلم-دانش آمـوزان 
رفتارهـای  ندارنـد،  تسـلط  ارتباطـی  مهارت هـای  بـر  کـه  معلمانـی  دارنـد.  سـروکار  آنهـا  بـا  اسـتثنایی  مـدارس  معلمـان  جملـه  از 
بی انضباطـی بیشـتری از دانش آمـوزان را می بیننـد و تعامـل نامناسـب تری بـا آنـان دارنـد. ایـن مطالعـه بـا هـدف بررسـی اثربخشـی 

گرفـت. انجـام  تعامـل معلم-دانش آمـوزان  و  بـر بی انضباطـی دانش آمـوزان  بـه معلـم  ارتباطـی  آمـوزش مهارت هـای 

کلیـه معلمان  کنتـرل بـود. جامعـه آمـاری پژوهـش  گـروه  روش: روش پژوهـش شـبه آزمایشـی از نـوع پیش آزمون-پس آزمـون بـا 
زن دوره ابتدایـی مـدارس اسـتثنایی شـهر زاهـدان )اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان( در سـال تحصیلـی 1401-1400 بـود. نمونـه 
جمـع  ابـزار  شـدند.  گمـارده  گـواه  و  آزمایشـی  نفـری   15 گـروه  دو  در  تصادفـی  نمونه گیـری  شـیوه  بـه  کـه  بـود  معلـم   30 شـامل 
مرحلـه  در  آزمودنی هـا  تمـام  کـه  بـود  معلم-دانش آمـوزان  تعامـل  و  دانش آمـوزان  بی انضباطـی  پرسشـنامه های  داده هـا  آوری 
و  شـد  اجـرا  جلسـه   8 در  آزمایشـی  گـروه  بـرای  ارتباطـی  مهارت هـای  آمـوزش  برنامـه  سـپس  کردنـد،  تکمیـل  را  آن  پیش آزمـون 
گرفتـه شـد. به منظـور تجزیـه و تحلیـل داده هـا از روش تحلیـل  گـواه  آزمایشـی و  گـروه  گروه هـای  آزمـون از تمـام  در نهایـت، پـس 

شـد. اسـتفاده  کواریانـس 

کاهـش رفتارهـای بی انضباطـی دانش آمـوزان و بهبـود تعامـل  کـه آمـوزش مهارت هـای ارتباطـی بـر  یافته  هـا: نتایـج نشـان داد 
معلم-دانش آمـوزان تأثیـر مثبـت و معنـاداری دارد. 

آمـوزش مهارت هـای ارتباطـی به عنـوان یکـی از پیـش نیازهـای ورد بـه حرفـه معلمـی بـرای معلمـان مدنظـر قـرار  نتیجه گیـری: 
بگیـرد.

آموزش، بی انضباطی دانش آموزان، تعامل معلم-دانش آموزان، مدارس استثنایی، مهارت های ارتباطی کلیدی:  واژه های 

* Email: n_nastie1354@ped.usb.ac.ir     
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مــقـدمـــه

بـه مـــعلمــان دیگـــر  مـــعلمـــان در مـدارس اســـتثنایی نســـبت 
کـه می توانـد  بـا چـــالش ها و دشـواری های جدی تـری مواجه انـد 
گـذارد. ایـن معلمـان ممکـن  آنـان تأثیـر  کالس درس  بـر مدیریـت 
معلـول،   ، اخاللگـر دانش آمـوزان  بـا  شـدن  مواجـه  به دلیـل  اسـت 
بـرای  کافـی  زمـان  فقـدان  و  اتیسـم  و  بیش فعـال  ذهنـی،  کم تـوان 
کننـد )1(.  پرداختـن بـه تک تـک آنـان میـزان اسـترس باالیـی را تجربـه 
مدیریـت اثربخـش کالس درس اسـتثنایی بـه ایـن بسـتگی خواهد 
ایـن  انضباطـی  مشـکالت  مدیریـت  کنـار  در  معلـم  کـه  داشـت 
کنـد. ایـن  گـروه از دانش آمـوزان بتوانـد بـا آنهـا تعامـل خوبـی برقـرار 
ارتبـاط  برقـراری  در  فـراوان  مشـکالت  داشـتن  به دلیـل  معلمـان 
آنـان، دچـار  کنتـرل رفتارهـای بی انضباطـی  کـودکان و  بـا ایـن نـوع 
بیماری هـای  زمینـه  امـر  همیـن  و  می باشـند  بیشـتری  فشـارکاری 
که پیامد آن اثربخشـی  روان-تنی شـغلی را در آنها سـبب می شـود 
کـم معلـم خواهـد بـود )2(. رفتارهـای بی  انضباطـی دانش آمـوزان  
به طـوری  هسـتند  درس  کالس هـای  در  شـایع  بسـیار  پدیـده ای 
بی انگیـزه  و  بی انضبـاط  کثـر معلمـان معتقدنـد دانش آمـوزان  ا کـه 
جدی تریـن مشـکل در کالس هـای درس آنهـا اسـت و ایـن موضـوع 
یـاد می شـود )3(.  اسـترس شـغلی معلمـان  از علـل  یکـی  به عنـوان 
اصــلی تـریـــــن  از  دانش آمـــوزان  بی انضـــــباطی  نامـــــطلوب  رفـــــتار 
مــشغله های ذهنـی معلمـان اسـت، زیـرا بـروز رفتارهـای نامطلـوب 
انضباطـی، موجـب بـروز مشـکالتی در رونـد آموزشـی شـده و فشـار 
و  بی  انضـــباطی   .)4( می کنـد  تحمیـل  مـــعلم  بـر  را  زیـادی  روانـی 
به وسـیله دانش آمـوز  رفتـاری  یـا  انجـام دادن هـر عمـل  بی نظمـی 
مختـل  را  کالس  فعالیت هـای  و  مدرسـه  سـازماندهی  کـه  اسـت 
رفتارهـای  مهمتریـن  جملـه  از   .)5( می کنـد  اخـالل  بـه  تهدیـد  یـا 
بی  انضباطـی دانش آمـوزان می تـوان بـه نافرمانـی از قوانیـن، تخریـب 
کالس  امـوال مدرسـه، رفتارهـای خـالف عـرف، تأخیـر در ورود بـه 
مسـخره  و  توهین آمیـز  الفـاظ  از  اسـتفاده  پرسـه زنی،  مدرسـه،  و 
کـه در هـر دو  کـرد )6(.  بی انضباطـی مشـکلی اسـت  کـردن اشـاره 
گـر چـه شـدت و بزرگـی  جنـس و در تمـام مـدارس یافـت می شـود ا
آن از مدرسـه بـه مدرسـه متفـاوت اسـت. یکـی از مهمتریـن اثـرات 
تدریـس، درگیـری  کیفیـت  کاهـش  کالس درس،  بی  انضباطـی در 
در   .)7( اسـت  بزهـکاری  و  خشـونت  همکالسـی ها،  و  معلـم  بـا 
، نظـام آموزشـی بـا مشـکل پیچیـده ای به نـام انضبـاط  حـال حاضـر
عالقه منـد  دانش آمـوزان  کـه  کالسـی  در  تدریـس  اسـت.  روبـه رو 
امـا همـــیشه  آســان اســت؛  بـه نســبت  کاری  انضـــباط دارد،  بـا  و 

تربیتـی  مختلـف  دالیـل  بـه  کـه  هسـتند  دانش آمــوزانی  کالس  در 
را  کالس  مقـررات  و  انضباطـی  چارچـوب  نمی تواننـد  عاطفـی  و 
افزایـش  می شـوند.  آن  در  بی نظمـی  ایجـاد  باعـث  و  کـرده  حفـظ 
معلمـان  توجـه  دانش آمـوزان،  بیـن  در  آن  تنـوع  و  بی  انضباطـی 
ایـن  زیـرا  اسـت؛  کـرده  جلـب  خـود  بـه  را  آموزشـی  مسـئوالن  و 
مسـئله هـم به عنـوان یـک عامـل منفـی و اسـترس زا بـرای معلمـان 
یادگیـری  از  بازدارنـده  عامـل  یـک  به عنـوان  هـم  و  می شـود  تلقـی 
 .)8( مـی رود  به شـــمـــار  دانش آمـوزان  بـرای  تحصیلـی  عـــملکــرد  و 
مشـکالت انضباطـی و اختـالالت رفتـاری دانش آمـوزان در مـدارس 
نسـبت بـه دهـه ی پیـش افزایـش یافتـه، ماهیـت رفتـار نامطلـوب 
بـه حالت هـای شـدید  بی انضباطی هـای خفیـف  از  نیـز  انضباطـی 
یافتـه اسـت و مسـئله بی انضــــباطی دانش آمــــــوزان  تغییـر  و حـاد 
بـا چــــالش و  را  اولـیــــای دانش آمــــوزان  بلکـه  مـــعــــلمــــان  تنهـا  نـه 
نگرانی هـای جـدی روبـه رو سـاخته اسـت )9(. بسـیاری  از معلمـان 
و  می برنـد  رنـج  دانش آمـوزان  بی  انضباطـی  مشـکل  از  مـدارس 
برنامه ریزی هـای  تمـام  زیـرا  می شـوند  اضطـراب  و  اسـترس  دچـار 
پیشـرفت  نهایـت  در  و  درسـی  مطالـب  یادگیـری  جهـت  در  آنهـا 
تحصیلـی دانش آمـوزان دچار خدشـه می شـود. در واقـع رفتارهای 
بـرای  بـزرگ  نگرانـی  یـک  اغلـب  دانش آمـوزان،  مشـکل آفرین 
کـه تـالش آنهـا را بـرای آمـوزش مؤثـر کالسـی تحـت  معلمـان اسـت 
کـه در بسـیاری از مـوارد علـل  تأثیـر قـرار می دهـد )8(. بـا وجـودی 
و  پیچیـده  شـخصی،  فـرد،  منحصربـه  دانش آمـوزان  بی  انضباطـی 
شـاید فراتر از درک و نظارت معلم اسـت اما در علل بی  انضباطی 
و ناهنجاری هـای رفتـاری دانش آمـوزان چهـار حیطـه ی توانایی ها 
و عملکـرد معلـم، ویژگی هـای شـخصیتی و رفتـاری دانش آمـوزان، 
بـه  ایـن مطالعـه  در   .)10( دارنـد  نقـش  و محیـط  والدیـن  نگـرش 
بی انضباطـی  رفتارهـای  در  معلـم  ارتباطـی  مهارت هـای  بررسـی 

آمـوزان پرداختـه شـده اسـت. دانـش 
تأثیرگـذار  و  مهـم  متغیرهـای  از  یکـی  معلم-دانش آمـوز  تعامـل 
انضباطـی  مشـکالت  کاهـش  موجـب  تنهـا  نـه  کـه  اسـت  کالسـی 
در دانش آمـوزان شـده بلکـه همچنیـن سـبب پیشـرفت تحصیلـی 
آنـان می شـود )11(. تعامـل معلـم و دانش آمـوز یکـی از عوامـل جـّو 
کالس  و  مدیریـت  شـیوه  بـه  کـه  اسـت  کالس  اجتماعی-روانـی 
دانش آمـوزان  بـا  معلمـان  غیرکالمـی  و  کالمـی  ارتباطـات  داری، 
کــه  تعــــریف مـــی کند  را  تعـامــــل شــــرایطی  ایــــن  اطـالق مـــی شود. 
 .)12( باشـند  اثرگـذار  هـم  بـر  می تواننـد  دانش آمـوزان  و  معلمـان 
تلقـی  فعـال  نظامـی  به عنـوان  مــی تواند  معلم-دانش آمــوز  تعـامــل 
نیـــــز  و  دانـــش آمــــوز  و  مـــعلم  ویژگـــی های  تأثــــیر  تحـــت  کـه  شـــود 
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مـــتغــیرهای سـاختاری کالس ماننـد نسـبت معلـم بـه دانش آمـوز و 
کالس قـرار دارد )13(. در مـدل رفتـار بیـن فـردی معلـم،  کلـی  جـّو 
تعامـل  در  تعیین کننـده ای  نقـش  کـه  اسـت  معلـم  رفتـار  بـر  کیـد  تأ
در  معلم-دانش آمـوز  تعامـل   .)14( می کنـد  ایفـا  دانش آمـوزان  بـا 
و  کننـده  درک  دوسـتانه،  و  کننـده  کمـک  رهبـری،  بعـد   8 قالـب 
آزادی و مسـئولیت، نامطمئـن، ناراضـی، سـرزنش کننده  دوسـتانه، 
معلـم  تعامـل  وقتـی   .)12( می گیـرد  قـرار  سـنجش  مـورد  جـدی  و 
بـا دانش آمـوزان ســـازنده و مــــؤثر باشـد، یعنـی اینکـه مـــعلم هــــم 
کــــننده ی فرصـــت یادگیـری باشـد،  کننـده و هـم هــــدایت  فــــراهم 
دانش آمـوزان احـــــساس شایســـتگی و اســــتقالل مــــی کنند )15(. 
تعامـل معلم-دانش آمـوز یـک منبـع مهـم حمایت اجتماعی اسـت 
به عنـوان  و  دارد  اساسـی  نقـش  دانش آمـوزان  یادگیـری  در  کـه 
کمـک  آمـــوزشی  پیامــــدهای  بـه  تدریـس  حرفـه  اصلـی  جــــنبه ی 
و  گـرم  رابطـه  خـود  معلمـان  بـا  کـه  دانش آموزانـی   .)16( می کنـد 
صمــــیمی دارنـد از اعتمـاد بـه نفـــس بـاال، عالقـه بـه معلـم خـود، 
انگیـزه بیشـتر بـرای یادگیـری، نگـرش مــــثبت نسـبت بـه مدرسـه و 
لذت بردن از پذیرش همسـاالن و همکالسـی های خود برخوردار 
کـه روابطـی نامناسـب و درگیـری  هسـتند. در مقابـل دانش آموزانـی 
بـا معلمـان خـود دارنـد دچـار مشـکالتی ماننـد تـرک تحصیـل، افت 
تحصیلـی، مـردودی، عـدم پذیـرش از سـوی همسـاالن و افزایـش 
فـردی  میـان  رفتـار  کیفیـت   .)17( می شـوند  نامناسـب  رفتارهـای 
و  مدیریـت  کیفیـت  از  نشـانه ای  دانش آمـوزان  بـا  ارتبـاط  و  معلـم 
کالس درس اسـت. ارتبـاط میـان فـردی مؤثـر معلمـان بـا  رهبـری 
دانش آمـوزان  بـرای  نیرومنـدی  محـرک  می توانـد  دانش آمـوزان، 
کنـد و موجب موفقیت  باشـد و بـه خودپنـداره ی مثبـت آنها کمک 
مهمتریـن  از  یکـی  صحیـح  ارتبـاط  برقـراری  شـود.  آنهـا  تحصیلـی 
مهارت هـای حرفـه ی معلمـی محسـوب می شـود و بـه همین دلیل 
یادگیری هـا  بیشـتر  زیـرا   پـرورش دهـد  را  آن  کـه معلـم  اسـت  الزم 
تعامـل  می شـود.  انجـام  تعامـل  طریـق  از  کالسـی  آموزش هـای  و 
آموزشـی  اهـداف  بـه  دسـتیابی  خدمـت  در  فقـط  نـه  کالس  در 
آن  طریـق  از  کـه  می کنـد  عمـل  سـازوکاری  به عنـوان  بلکـه  اسـت، 
گردان اهـداف شـخصی و اجتماعـی خـود را تشـخیص  معلـم و شـا
کـه عوامـل مؤثر  می دهنـد )18(. بنابرایـن ضـرورت خواهـد داشـت 
بـر بهبـود تعامـل معلم-دانش آمـوز بـه ویـژه در مـدارس اسـتثنایی 
راسـتا  همیـن  در  حاضـر  پژوهـش  کـه  گیـرد  قـرار  شناسـایی  مـورد 

اسـت.
مــــــسئله بی  انضـــــباطی دانـــش آمـــــــوزان و تعـــامــــــل صـــــحیح 
بـا  معلمـان  تمـام  کـه  هـــستند  مـــــوضوعاتی  از  معلم-دانش آمـوز 

کار دارنـد، امـا ایـن موضوعـات بـرای معلمـان مـدارس  آنهـا سـر و 
اسـتثنایی، به دلیـل شـرایط ویـژه دانش آمـوزان اسـتثنایی، بغرنج تـر 
و  شـناختی  مشـکالت  عـالوه  بـر  اسـتثنایی  دانش آمـوزان  اسـت. 
می دهنـد.  نشـان  نیـز  را  هیجانـی  و  رفتـاری  مشـکالت  اجتماعـی 
بـه  زیـادی  اجتماعـی  و  فـردی  مشـکالت  رفتـاری  اختالل هـای 
را  ایـن اختالل هـا خانـواده و مدرسـه  بـا  کـودکان   وجـود مـی آورد. 
آنهـا را در  بـا مسـائل و دشـواری های بسـیاری روبـه رو می سـازند و 
حتـی  و  نوجوانـی  دوران  اجتماعـی  و  روانـی  آشـفتگی های  مقابـل 
کـه  مهارت هایـی  از  یکـی   .)19( می کننـد  آسـیب پذیر  بزرگسـالی 
کاهـش بی  انضباطـی دانش آمـوزان و تعامـل  می توانـد بـه معلـم در 
مهارت هـای  کنـد،  کمـک  اسـتثنایی  دانش آمـوزان  بـا  صحیـح 
بـا دانش آمـوزان غالبـا  ارتبـاط مؤثـر  ارتباطـی اسـت. تـوان برقـراری 
از جملـه  را منعکـس می کنـد.  میـزان شایسـتگی و موفقیـت معلـم 
کالس  در  معلمـان  نیـاز  مـورد  ارتباطـی  مهارت هـای  مهمتریـن 
درس می تـوان بـه مهارت هـای توجـه کردن، گوش دادن، تشـویق 
کـردن، محتـرم شـمردن، حـل و فصل اختالف ها و سـخنرانی اشـاره 
کـرد )20(. ناتوانـی معلـم در برقـراری ارتبـاط مؤثـر بـا دانش آمـوزان 
سـبب می شـود شایسـتگی و توانایی هـای وی در شـغلش به طـور 
کـه بـا فراینـد مهارت هـای ارتباطـی  کامـل محقـق نشـود. معلمانـی 
آشـنایی داشـته باشـند بـا دانش آمـوزان همدلـی بهتـری  و انسـانی 
کـه  دارنـد و همچنیـن حمایـت عاطفـی مناسـبی بـه عمـل می آورنـد 
در نهایـت بـه یادگیـری اثربخـش آنها کمـک می کند )18(. از این رو 
یادگیـری مهارت هـای ارتباطـی می توانـد عملکـرد معلمـان مـدارس 

اسـتثنایی را ارتقـا دهـد.
دریافتنـد  اشـرف زاده  و  ابوالفضـل  تجربـی  پیشـینه  بررسـی  در 
به صـورت  هـم  و  مسـتقیم  به طـور  هـم  م-دانش آمـوز 

ّ
معل تعامـل 

بـر  امیـد تحصیلـی  از طریـق خودکارآمـدی تحصیلـی و  غیرمسـتقیم و 
سـرزندگی تحصیلـی دانش آمـوزان اثـر مثبـت و معنـاداری دارد )21(. 
در  معلم-دانش آمـوز  تعامـالت  مطالعـه  در  همـکاران  و  اقدسـی 
صمیمـی  و  گـرم  فضـای  کـه   دریافتنـد  ناموفـق  و  موفـق  مـدارس 
آنـان  از  بـه دانش آمـوزان و حمایـت  بـا احتـرام، توجـه معلـم  تـوأم 
کالس هـای موفـق و ارتبـاط خشـک و تـوأم بـا عـدم احتـرام بـه  در 
کالس ناموفـق، از مهمتریـن ویژگی هـای  فردیـت دانش آمـوزان در 
گرگری و  کالس های مورد مطالعه هستند )17(. مصرآبادی، بدری 
واحـدی نشـان دادنـد معلمانـی که در روابط خـود با دانش آموزان 
کـه  بیشـتر از اقتـدار تنبیهـی اسـتفاده می کننـد نسـبت بـه معلمانـی 
از اقـــــتدار مـــرجع اسـتفاده می کننـد شــــاهــــد بی انضباطـی بیشــــتر 
دانش آموزان خواهند بود )22(. تقی پور و غفاری در بررسی علل 
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کنـار روابـط نامناسـب  کـه در  بی انضباطـی دانش آمـوزان دریافتنـد 
فیزیکـی  سـاختار  عوامـل  دانش آمـوزان،  بـا  مدرسـه  کادر  و  معلـم 
مدرسـه، جـّو اجتماعـی مدرسـه، سـاختار سـازمانی و سـازوکارهای 
تشـویق و تنبیـه در بی انضباطـی دانش آمـوزان نقـش دارنـد )23(. 
و  دانش آمـوزان  قانون گریـزی  میـان  کـه  داد  نشـان  پـور  حیـران 
کادر مدرسـه، سـاختار نابسـامان  ارتباطـات نامناسـب معلمـان و 
خانوادگـی، ضعـف پیوسـتگی بـه مدرسـه، ضعـف پیوسـتگی بـه 
کنتـرل  کنتـرل و نظـارت از سـوی خانـواده، ضعـف  خانـه، ضعـف 
آموزشـی  فضـای  مطلوبیـت  عـدم  مدرسـه،  سـوی  از  نظـارت  و 
مدرسـه، وجـود دوسـتان قانون گریـز و شـیوه سرپرسـتی و تربیتیـی 
نامناسـب رابطـه وجـود دارد )24(. بـازرگان و غالمعلـی لواسـانی 
کـه ارتبـاط نامطلـوب معلـم و مدیریـت مدرسـه در  نشـان دادنـد 
کنـار فضـای آموزشـی مناسـب و حجم زیاد کتاب های درسـی در 
کالمـی دانش آمـوزان نقـش دارد )25(. بشـر و  ایجـاد خشـونت 
همـکاران دریافتنـد کـه ارتباطـات نامناسـب معلم، عـدم رضایت 
کالس و عـدم مشـارکت دادن دانش آمـوزان  دانش آمـوز از جـّو 
در  مؤثـر  و  مهـم  عوامـل  از  درس  کالس  تصمیم گیری هـای  در 
بی انضباطـی دانش آمـوزان هسـتند )26(. اوگوانـا معتقـد اسـت 
بـا دانش آمـوزان سـپری می کننـد  را  کـه وقـت بیشـتری  معلمانـی 
و سـریع درس را شـروع نمی کننـد، شـانس باالتـری بـرای برقـراری 
نتیجـه  در  و  دارنـد  دانش آمـوزان  بـا  قـوی  و  صمیمـی  رابطـه ای 
تعامـل بهتـری بیـن معلـم و دانش آمـوزان در کالس درس ایجـاد 
کـه  معلمانـی  کـه  دریافتنـد  همـکاران  و  بریمـن   .)27( می شـود 
می تواننـد  بهتـر  هسـتند  مناسـب  ارتباطـی  مهارت هـای  دارای 
همچنیـن  و  کننـد  برقـرار  دانش آمـوزان  بـا  انسـانی  تعامـالت 
ارتباطات اجتماعی کالس سازگاری اجتماعی، عاطفی و رفتاری 
بدرفتـاری  چـکا  و  رود   .)28( دارد  دنبـال  بـه  را  دانش آمـوزان 
دانش آمـوزان را اولیـن عامـل اسـترس شـغلی معلمـان تشـخیص 
کـه برقـراری روابـط دوسـتانه  دادنـد. همچنیـن نتایـج نشـان داد 
همـراه بـا احتـرام و رعایـت کرامـت انسـانی توسـط معلـم می تواند 
 .)29( شـود  واقـع  مؤثـر  دانش آمـوزان  بی انضباطـی  کاهـش  در 
کـه دارای مهارت های  کـه معلمانی  کادیمـا و همـکاران معتقدنـد 
ارتباطـی مناسـبی هسـتند، تعامـالت آموزشـی و عاطفـی مطلوبـی 
بیـن خـود و دانش آمـوزان، ایجاد می کنند که پیامد آن پیشـرفت 
دانش آمـوزان  رفتـاری  مشـکالت  کاهـش  و  بـاال  تحصیلـی 
که یکی از  می باشـد )30(. نوولتی مـــییر و مـــک لوگلین دریافـــتند 
عــــلل اصلـی اسـترس معلمـان بحـث بی انضباطـی دانش آموزان 
روابـط  و  رفتـار  توانسـته اند  کـه  معلمانـی  میـان  ایـن  در  و  اسـت 

انسـانی خوبـی بـا دانش آمـوزان خود برقـرار کنند، موفق شـده اند 
کننـد )31(.  کالس درس فراهـم  کـه نظـم و انضبـاط بهتـری در 
بـا  معلـم  ارتباطـی  مهارت هـای  دادنـد  نشـان  سـورملی  و  کا  سـا
تعامل مـــثبت وی با دانـــش آمــــوزان رابطه دارد )32(. مـــارتیــــن 
و مـارش دریافـــــتند برخـــی از مــهمــــترین پیشـــایندهای تعــامـــل 
مــعلم-دانش آموز می تـوان بـه ارتبـاط با مـــعلم، مشـارکت کالسـی، 
معلـم  بازخـورد  اثـر  و  معلـم  مسـئولیت  مدرسـه،  از  بـردن  لـذت 
کـرد )33(. هریسـون، کالرک و انجـر دریافتنـد کـه معلمـان  اشـاره 
و  خـود  بیـن  خوبـی  تعامـالت  ارتباطـی،  مهارت هـای  دارای 
کـه ایـن امـر باعـث بهبـود و افزایـش  کـرده  دانش آمـوزان ایجـاد 
در  ریـو   .)34( می شـود  دانش آمـوزان  در  تحصیلـی  سـازگاری 
کـه  تعامـل معلـم- دانش آمـوز دریافـت  بـر  بررسـی عوامـل مؤثـر 
تعامـالت و اشـتیاق و پویایـی دانش آمـوزان در کالس بـه فضای 
آن را  ارتباطـی  مهـارت  دارای  معلـم  کـه  دارد  بسـتگی  آموزشـی 
دادنـد  نشـان  کامبـز  مـک  و  واینبرگـر   .)35( اسـت  کـرده  ایجـاد 
کـه از سـبک ارتبـاط منفـی اسـتفاده می کننـد نسـبت بـه  معلمانـی 
حرفـه خـود بی عالقـه، مـردد و ناراضـی هسـتند و ایـن نارضایتـی 
کـه بـا دانش آموزان خـود تعامل  و تردیـد بـه آنهـا اجـازه نمی دهـد 
که بی انضباطی،  کنند )36(. بلومارت دریافت  مناسبی را برقرار 
کامـاًل رایـج بـوده و  خشـونت و پرخاشـگری در مـدارس بلژیـک 
کـه نتوانسـته اند ارتبـاط مناسـبی بـا دانش آمـوزان خـود  معلمانـی 
کننـد بیشـتر شـاهد بـی انضباطـی، خشـونت و پرخاشـگری  برقـرار 
کـه  کرده انـد  گـزارش  اشـنال  و  کازمـن   .)37( بوده انـد  آنـان 
اسـترس  عامـل  مهمتریـن  دانش آمـوزان  انضباطـی  مشـکالت 
توانایـی  عـدم  البتـه  کـه  اسـت  آنهـا  کاری  محیـط  در  معلمـان 
کــــالس درس و برقـــراری روابـط مــــناسب بـا  معلـم در مدیریـت 
دانش آمــــوزان در  مشـکالت رفتـاری، بـی ادبـی و بی انضباطـی 

 .)38( دارد  نقـش  دانش آمـوزان 
هــــر چـــــند  کــه  مـــــی دهد  نشـــــان  پژوهــش  پیشـــــینه  بررســی 
تعامــل  نحــوه  و  زمینــه بی انضباطــی دانش آمــوزان  مطالعاتــی در 
گرفتــه اســت امــا بیشــتر ایــن پژوهش هــا  مـــعلم-دانش آموز انجــام 
ــه  ــر پژوهشــگران ب کمت گرفتــه اســت و  در مــدارس عــادی صــورت 
بررســی ایــن موضــوع در مــدارس اســتثنایی پرداخته انــد. همچنیــن 
مداخلــه ای  مطالعــات  کــه  می دهــد  نشــان  پژوهــش  پیشــنه 
کمــی در زمینــه ی بی انضباطــی دانش آمــوزان و نحــوه تعامــل 
گرفتــه  ، به ویــژه در مــدارس اســتثنایی، انجــام  معلم-دانش آمــوز
اســت و ایــن مســأله به عنــوان یــک شــکاف پژوهشــی بــه چشــم 
وضعیــت،  ایــن  از  گاهــی  آ بــا  حاضــر  پژوهــش  لــذا،  می خــورد. 
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آمــوزش مــهــــارت های ارتباطــی بــه  در صـــدد بررســی اثربخشــی 
و  دانش آمــوزان  بی انضباطــی  کاهــش  بــر  اســتثنایی  معلمــان 
تــا جــای خالــی اشــاره  برآمــده؛  بهبــود تعامــل معلم-دانش آمــوز 
بــا  .مقابلــه  نمایــد  پــر  را  قبلــی  پژوهش هــای  حــوزه  در  شــده 
تعامــل صحیــح  برقــرای  و  رفتارهــای بی  انضباطــی دانش آمــوزان 
بــا دانش آمــوزان بــرای تمــام معلمــان بــا ســطوح مختلــف ســابقه 
مقابلــه  بــرای  معلمــان  از  بســیاری  و  اســت  دشــوار   

ً
اساســا کاری 

برخــوردار  کافــی  آمادگــی  از  دانش آمــوزان  بی  انضباطی هــای  بــا 
کالس درس و تعامــل معلــم  کنتــرل  نیســتند )8(. برقــراری نظــم و 
بــا دانش آمــوزان اســتثنایی امــری بســیار جــدی و چالــش برانگیــز 
اســت زیــرا بی نظمــی و بی انضباطــی تعــدادی از دانش آمــوزان در 
کنــار تعامــل نادرســت معلم-دانش آمــوزان باعــث  کالس درس در 
کالس هــدر بــرود و هــم یادگیــری به خوبــی  کــه هــم وقــت  می شــود 
بی  انضباطــی  رفتارهــای  بــا  مقابلــه  کــه  آنجــا  از  نگیــرد.  صــورت 
بــرای  دانش آمــوزان  بــا  صحیــح  تعامــل  برقــرای  و  دانش آمــوزان 
دشــوار   

ً
اساســا کاری  ســابقه  مختلــف  ســطوح  بــا  معلمــان  تمــام 

بی  انضباطی هــای  بــا  بــرای مقابلــه  از معلمــان  بســیاری  و  اســت 
کافــی  ــان از آمادگــی  ــا آن دانش آمــوزان و برقــراری تعامــل صحیــح ب
کــه عوامــل مـــــؤثر  برخــوردار نیســتند لــذا ضــرورت خواهــد داشــت 
تعامــل  ارتقــاء  و  دانش آمـــــوزان  بی انضـــــباطی  کاهــش  بــر 
گیــرد  قــرار  شناســایی  مــورد  اســتثنایی  معلم-دانش آمــوزان 
بررســی  بــه  و  بــود  خواهــد  راســتا  همیــن  در  پژوهــش  ایــن  کــه 
بــه معلــم در کاهــش  ارتباطــی  آمــوزش مهارت هــای  اثربخشــی 
بی انضباطــی دانش آمــوزان و ارتقــاء تعامــل معلم-دانش آمــوزان 
معلمــان  بــرای  هــم  پژوهشــی  چنیــن  می پــردازد.  اســتثنایی 
مــدارس اســتثنایی در درجــه اول و هــم بــرای ســایر معلمــان و 
کــز آموزشــی نتایــج مفیــدی بــرای مدیریــت هــر چــه  مدیــران مرا
کالس درس به دنبــال خواهــد داشــت. بنابرایــن هــدف  بهتــر 
آمــوزش مهارت هــای  اثربخشــی  بررســی  ایــن پژوهــش  اصلــی 
کاهــش بی  انضباطــی  ارتباطــی بــه معلمــان مــدارس اســتثنایی در 

اســت. معلم-دانش آمــوز  تعامــل  بهبــود  و  دانش آمــوزان 

زیــر  هــــــــدف، فرضیــات  ایــن  بــه  راســــــتای دســـــــتیابی  در 
گرفــت: آزمــون قــرار  مــــــطرح و مـــــورد 

کاهش بی  انضباطی  1( آموزش مهارت های ارتباطی به معلم در 
دانش آموزان تأثیر مثبت و معنادار دارد.

2( آمــــوزش مـــــهارت های ارتباطـی بـه مـــعلم در  بهبـود تعامـل 
معلم-دانش آمـوزان تأثیـر مثبـت و معنـادار دارد.

روش 

روشپژوهـش،جامعـهآماریونمونهآماری

کـــّمی و بـه روش شـــبــه آزمـــایشی و  مـــطالعه حاضــــر  بـا رویکـرد 
انجـام  کـواه  گـروه  بـا  به کـارگـــیری طـرح پیش آزمون-پس آزمـون  بـا 
آمـاری پژوهـش معلمـان زن دوره ابتدایـی مـدارس  شـــد. جامعـه 
بودنـد.   1400-1401 تحصیلـی  سـال  در  زاهـدان  شـهر  اسـتثنایی 
کوئیـن و  گـواه براسـاس نظـر  گروه هـای آزمایشـی و  حجـم نمونـه در 
کـه در ایـن مطالعـه  گـروه 15 نفـر اسـت )39(  کئـوگ حداقـل در هـر 
گـروه 15 نفـری  نیـز ایـن قاعـده رعایـت شـد و 30 نفـر معلـم در دو 
ک  گـواه به صـورت تصادفـی جایگزین شـدند. مال گـروه  آزمایشـی و 
ورود بـه مطالعـه زن بـودن، معلـم مـدارس اسـتثنایی دوره ابتدایی 
ک خـروج از مطالعه  بـودن، تمایـل بـه شـرکت در مطالعـه بـود و مـال
مـرد بـودن و معلمـان مـدارس عـادی و معلـم مـدارس اسـتثنایی 
اداره  بـا  از هماهنگـی  پـس  بـود.  اول و دوم   دوره هـای متوسـطه 
طـرف  از  فراخوانـی  زاهـدان،  شـهر  اسـتثنایی  پـروش  و  آمـوزش 
تشـکیل  بـر  مبنـی  اسـتثنایی  ابتدایـی  دوره  مـدارس  بـه  اداره  آن 
معلمـان  بـرای  ارتباطـی  مهارت هـای  بـا  آشـنایی  آموزشـی  دوره 
را  دوره  ایـن  در  شـرکت  بـه  تمایـل  کـه  معلمانـی  شـد.  داده  زن 
( بـه پرسـش های  کـه تمـام آنهـا )51 نفـر داشـتند شناسـایی شـدند 
پرسشـنامه های تعامـل معلم-دانش آمـوز و رفتارهای بی انضباطی 
کـه در ایـن آزمـون  دانش آمـوزان پاسـخ دادنـد. 30 نفـر از معلمانـی 
انتخـاب  نمونـه  به عنـوان  بودنـد  کـرده  کسـب  پایین تـری  نمـرات 
گـروه 15 نفـری آزمایشـی و گواه  شـدند و به صـورت تصادفـی در دو 
گروه هـا، سـعی شـد معلمـان  کـردن  بـرای همگـن  جایابـی شـدند. 
گـروه از نظـر معیارهـای سـطح تحصیـالت و سـنوات خدمـت  دو 
در یـک سـطح باشـند. وضعیـت جمعیـت شـناختی آزمودنی هـا در 

گـزارش شـده اسـت: جـدول )1( 

جدول 1( وضعیت جمعیت شـناختی آزمودنی ها

آزمایشی گواهگروه  گروه 
فراونی )درصد(فراونی )درصد(

3 )20(3 )20(دیپلـم و فوق دیپلم
7 )46/67(9 )60(کارشناسی

5 )33/33(3 )20(کارشناسی ارشد

3 )20(4 )26/67(1 تا 10 سـال

8 )20(7 )26/67(11 تا 20 سـال

4 )26/67(4 )26/67(باالی 20 سال
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سنجش ابزار

●پرسـشـنامــهرفـــتارهایبیانضباطـیدانشآمــوزان1: ایـــن 
بـا   1392 هـــمکاران در ســـال  و  مـــصرآبادی  توســـط  پرسـشــنامـــه 
هـــدف ســـنجش رفــــتارهای بی انضباطـی دانش آمــــوزان طراحـی 
مـــؤلفــــــه ی   5 و  گــویـــــه   20 دارای  پرسشـــــنامـــــــه  اســــت.  شـــــــده 
گویـه(،   4( قـــوانین  بـه  بی توجهـــی  گویـه(،   3( مـــعلم  بـه  توهیـن 
گویه( و آزار هــمـکالسی ها  گویه(، مــبارزه طلبی )3  حــواس پرتی )6 
گویـه( اسـت و بـر اسـاس مقیـاس 5 درجـه ای لیکـرت از خیلـی   4(
کـم تـا خیلی زیـاد تنظیـم شـده اسـت. نمــــره گذاری پرسشــنامــــه از 
کثر نمره به  1 = خیلی کـم تـا 5 = خیلـی زیـاد می باشـد. حداقل و حدا
ترتیـب برابـر بـا 20 و 100 خواهـد بـود و هـر چـه نمره بـه 100 نزدیک تر 
درس  کالس  در  دانش آمـوزان  بیشـتر  بی انضباطـی  نشـانه  باشـد 
ایـن  مقدماتـی  اجـرای  از  پـس  سـازندگان  می باشـد.  مدرسـه  و 
روایـی  معلمـان،  از  نفـری   182 نمونـه ی  یـک  روی  بـر  پرسشـنامه 
کردنـد  کتشـافی بررسـی  سـازه ی ایـن ابـزار از طریـق تحلیـل عاملـی ا
کـه منجـر بـه اسـتخراج 5 عامـل )توهیـن بـه معلـم، بی توجهـی بـه 
آزار همکالسـی ها( بـا مقـدار  قوانیـن، حواس پرتـی، مبـارزه طلبـی و 
را  مقیـاس  واریانـس  از  درصـد   62 کـه  شـد  یـک  از  باالتـر  ویـژه ی 
 0/910 بـا  برابـر  پرسشـنامه  کرونبـاخ  آلفـای  تبییـن می کـرد. ضریـب 
 .)40( اسـت  ابـزار  قبـول  قابـل  پایایـی  دهنـده ی  نشـان  کـه  بـود 
و  شـد  اسـتفاده  محتوایـی  و  صـوری  روایـی  از  حاضـر  مطالعـه  در 
بـرای ایـن منظـور پرسشـنامه بـه تأییـد اسـاتید صاحـب نظـر رسـید. 
کرونبـاخ  آلفـای  مقـدار  پرسشـنامه  پایایـی  بررسـی  در  همچنیـن 

آمـد. به دسـت   0/889

●پرسشـنامهتعاملمعلم2: این پرسشـنامه توسـط الرداسـمی 
گویـه  کـه در قـــالب 48  کنـی در سـال 2001 طراحـی شـده اسـت  و 
گویـه(، درك  رفــــتار دوســـــتانه )6  گویـه(،  رهــــبری )6  بــعـــد   8 و 
گویـه(، اطمــــینان بـه خـود  گویـه(، مــــسئولیت پذیــری )6  کـردن )6 
گویـه(  گویـه(، عـــدم تنبیـــــه )6  گویـه(، رضــــایت داشــــتن )6   6(
تعـــامــــل  نحــــوه ی  بررســــی  بـه  گویـــه(   6( سخت گــــیری  عــــدم  و 
معلم-دانش آمـوزان مـــی پردازد. پرسشنامــــه بـر اسـاس مــــقیاس 
شـده  تنظیـم  زیـاد  خیلـی  تـا  کـم  خیلـی  از  لیکـرت  درجـه ای   5
کـم تـا 5= خیلـی زیـاد  اسـت. نمره گـذاری پرسشـنامه از 1= خیلـی 
بـا 48 و 240  برابـر  ترتیـب  بـه  نمـره  کثـر  می باشـد. حداقـل و حدا
خواهـد بـود و هـر چـه نمـره بـه 240 نزدیک تـر باشـد نشـانه تعامـل 

کیـد  تأ پرسشـنامه  سـازندگان  اسـت.  دانش آمـوزان  بـا  معلـم  بهتـر 
کـه ضرایـب پایایـی پرسشـنامه ی تعامـل معلم-دانش آمـوز  کردنـد 
بیـن  اسـترالیایی  و  هـــلندی  آمــــریکایی،  معلمـان  نمونه هـای  در 
0/60 تا 0/82 به دســـت آمــــد )41(. آزاد عبداله پور و شــــکری به 
پرداخـــته  اند  معلم-دانش آمــــوز  تعامـل  پرسشـنامه  هــــنجاریابی 
کـه نتایـــــج تحـــلــــیل عامـــلی تأییـــدی ضــــمن دفــــاع از ســـاخــــتار 
8 عامــــلی پرسشـــــنامه تعـــامــل معلم-دانش آمــــوز در نمــــــونه ی 
وزن هـای  مقادیـر  تمامـی  کـه  می دهـد  نشـان  ایرانـی  مــــعلمان 
معنادارنـد.  آمـاری  لحـاظ  از  اندازه گیـری  مـدل  در  رگرســــــیونی 
گویه بین 0/26  هــــمچنین، مقادیـر همبسـتگی بیـن نمـره کل با هـر 
تـا 0/63 به دسـت آمـد. در بررسـی پایایـی پرسشـنامه نیـز ضرایـب 
 .)42( اسـت  شـده  گـزارش   0/70 تـا   0/55 بیـن  کرونبـاخ  آلفـای 
و  اسـتفاده شـد  و محتوایـی  روایـی صـوری  از  در مطالعـه حاضـر 
بـرای ایـن منظـور پرسشـنامه بـه تأییـد اسـاتید صاحـب نظر رسـید.  
کرونبـاخ  آلفـای  مقـدار  پرسشـنامه  پایایـی  بررسـی  در  همچنیـن 

آمـد.  به دسـت   0/866

برنامـهمداخلهای

عباسـی،  علیشـاه،  تلخابـی  پژوهـش  براسـاس  مداخلـه  برنامـه  
ارتباطـی  مهارت هـای  بررسـی  بـه  کـه  علیشـاه  تلخابـی  و  لشـکری 
آنهـا  کالسـی معلمـان می پرداختنـد،  تهیـه و تنظیـم شـد.  در رفتـار 
ارتباطـی  مهارت هـای  بـه  درس  کالس  در  معلمـان  کـه  دریافتنـد 
بـودن،  کالمـی و غیرکالمـی، شـنونده فعـال  قبیـل مهارت هـای  از 
گشـودگی،  همدلـی و صمیمیـت، مدیریـت عواطـف و هیجانـات، 
تعـارض،  حـل  ارتبـاط،  در  قاطعیـت  مثبت گرایـی،  حمایت گـری، 
شـوخی های  از  پرهیـز  دانش آمـوزان،  بـرای  شـدن  قائـل  احتـرام 
نامناسـب نیازمندنـد )20(. پـس از مطالعـه دقیـق پژوهـش تلخابی 
طراحـی  جلسـه ای   8 مـــــداخله ای  برنامـه   هــــمکاران  و  عـــلیشاه 
شـــــد )جـدول 2(. روایـی محتوایـی پروتـکل آمـوزش مهارت هـای 
گرفـــت. هـر هـــــفته  ارتباطـی توســــط اســـــتادان مـــورد تأییـد قـــرار 
برگـزار  آزمایشـی  گـروه  بـرای معلمـان  یـک جلسـه ی 80 دقیقـه ای 
می شـد. مـدرس دوره از معلمـان نمونـه مـدارس اسـتثنایی شـهر 
محتـوای  و  اهـداف  بـا  تدریـس  شـروع  از  قبـل  کـه  بـود  زاهـدان 
آموزشـی  آشـنا شـده بـود. محـل برگـزاری دوره  برنامـه مداخلـه ای 

هـم یکـی از مـدارس اسـتثنایی شـهر زاهـدان بـود. 

1. Student Indiscipline Behavior Questionnaire 2. Questionnaire on Teacher Interaction )QTI(
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روشاجرا

کــه پــس از تصویــب  گونــه ای بــود  روش اجــرای پژوهــش بــه 
موضــوع پژوهــش به عنــوان پایــان نامــه دانشــجویی در تحصیــالت 
بــا  اداری  مکاتبــات  بلوچســتان،  و  سیســتان  دانشــگاه  تکمیلــی 
اداره آمــوزش و پــرورش اســتثنایی شــهر زاهــدان در زمینــه اهــداف 
ــا مراجعــه  گرفــت. پژوهشــگر ب و برنامــه آموزشــی پژوهــش صــورت 
آمــوزش و پــرورش اســتثنایی شــهر زاهــدان، اهــداف و  بــه اداره 
برنامــه آموزشــی پژوهــش را بــه اطــالع  مســئوالن ذیربــط رســاند. 
آمــوزش و پــرورش اســتثنایی بــه معلمــان  پــس از فراخــوان اداره 
آموزشــی مهارت هــای  بــر تشــکیل دوره  ابتدایــی مبنــی  زن دوره 
کــه تمایــل بــه شــرکت در ایــن دوره را داشــتند  ارتباطــی، معلمانــی 
پرســش های  بــه   ) نفــر  51( آنهــا  تمــام  کــه  شــدند  شناســایی 
تعامــل  و  دانش آمــوزان  بی انضباطــی  رفتارهــای  پرسشــنامه های 
کــه در ایــن آزمــون  معلم-دانش آمــوز پاســخ دادنــد. 30 نفــر از آنــان 
کــرده بودنــد به عنــوان نمونــه انتخــاب  کســب  نمــرات پایین تــری 
آزمایشــی و  گــروه 15 نفــری  شــدند و بــه صــورت تصادفــی در دو 
گــروه آزمایشــی طــی 8 جلســه  گــواه جایابــی شــدند. شــرکت کنندگان 

آمــوزش مهارت هــای  80 دقیقــه ای )به صــورت هفتــه ای( تحــت 
گرفتنــد. در ایــن مطالعــه ایــن مالحظــات اخالقــی  ارتباطــی قــرار 
کننــدگان جلــب  گرفــت: رضایــت شــفاهی مشــارکت  مدنظــر قــرار 
حریــم  رعایــت  شــرکت کنندگان  مشــارکت  جلــب  رونــد  در  شــد، 
گرفتــه شــد، شــرکت کنندگان در شــرکت  خصوصــی افــراد در نظــر 
کامــل  آزادی  زمــان،  هــر  در  مطالعــه،  در  همکاری شــان  تــرک  یــا 
گــروه آزمایشــی  داشــتند. پنــج روز پــس از اتمــام دروه  آموزشــی از دو 
گرفتــه شــد. بــه منظــور تجزیــه و تحلیــل داده هــا  گــواه پس آزمــون  و 
ــی  از شــاخص های آمــاری توصیفــی در چهارچــوب جــدول فراوان
کــــوواریانس  و درصــد بــرای توصیــف داده هــا و از آزمــون تحلیــل 
چــندمــــتغیره بــا کمــک نـرم افــــزار SPSS بــرای آزمون فــرضــیه هـــای 

ــد. ــه ش گرفت ــره  ــی به پژوهش

یافــتــهها

از  پژوهـش  متغیرهـای  توصیفـی  وضعیـت  بررسـی  بـرای 
کـه  شـاخص های مرکـزی میانگیـن و انحـراف معیـار اسـتفاده شـد 

اسـت: آمـده   )3( جـدول  در  نتایـج 

جـدول 2( برنامـه و مراحـل اجرای  آموزش مهارت های ارتباطی

آموزشیجلسات محتوای 

یکم
آمـوزش و به کارگیـری مهارت هـای  برگـزاری دوره، اهمیـت، ضـرورت و ارزش  گـروه، تشـریح اهـداف  بـا اعضـای  آشـنایی  معرفـی و 

کالمـی و غیرکالمـی. آن بـر زندگـی شـغلی و حرفـه ای معلـم، ارتبـاط  کالس درس و اثـرات  ارتباطـی در 

دوم
کارآ، مهارت هــای دریافــت، درک،  گفتگــوی مؤثــر و  کالمــی،  کالمــی، چگونگــی اســتفاده از مهارت هــای  آمــوزش مهارت هــای 
کنــش و پاســخ مطلــوب بــه آن در محیــط  کالمــی به صــورت مؤثــر و صحیــح، مهــارت پرســش گری و همچنیــن وا تفســیر پیام هــای 

درس. کالس 

گوش دادنسوم گوش دادن، موانع  گوش دادن، اهمیت و فواید خوب  آموزش مهارت شـنونده فعال بودن، تفاوت شـنیدن و 

، ارائه بازخـورد، بازخورد مثبت، بازخورد منفیچهارم آمـوزش مهـارت توانایـی حفـظ ارتباط، موانع ارتباط مؤثر

آمـوزش مهـارت همدلـی و صمیمیت، مدیریت عواطف و هیجانات. پنجم

آموزش مهارت قاطعیت در ارتباط )پاسـخ های منفعالنه، پرخاشـگرانه و جرأت مندانه(ششم

کره(هفتم کره، مراحل مذا آمـوزش مهـارت حل تعارض )مفهـوم تعارض، مفهوم مذا

هشتم
گذشـته، تعهـد بـرای به کارگیـری مهارت هـای ارتباطـی، تعییـن تاریـخ پس آزمـون  آمـوزش ارتبـاط غیرکالمـی و فنـون آن، مـرور جلسـات 

بـرای 5 روز بعـد و خداحافظـی.
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جدول 3( توصیف شـاخص های پژوهش

متغیرهای وابسته
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

2/710/501/510/682/440/542/060/36توهیـن به معلم
2/901/011/830/422/830/822/460/86بـی توجهی به قوانین

2/350/841/170/432/170/351/970/41مبارزه طلبی
00/593/080/872/760/78 3/050/722/6حواس پرتی

3/010/971/980/673/050/682/580/56اذیت و آزار همکالسـی ها
کل( 2/810/621/710/372/710/472/370/47رفتارهـای بی انضباطی )

1/560/482/960/721/320/401/871/19رهبری 
1/480/392/931/031/580/302/410/75رفتار دوستانه 

1/470/363/210/571/570/332/110/63درک دانش آموزان
2/330/653/180/392/080/662/330/62مسئولیت پذیری
1/280/292/670/601/420/392/010/22اطمینان به خود
1/670/462/200/781/430/321/550/44رضایت داشتن

2/020/323/020/441/950/422/250/36عدم تنبیه
2/310/543/530/472/470/812/200/68عدم سخت گیری

کل( 1/770/302/960/311/730/292/060/22تعامـل معلم-دانش آموز )

گواه گروه  آزمایشی گروه 
پس آزمون پیش آزمونپس آزمون پیش آزمون

گـروه آزمایشـی  براسـاس یافته هـای جـدول )3( در پیش آزمـون 
دانش آمـوزان  بی انضباطـی  رفتارهـای  معیـار  انحـراف  و  میانگیـن 
 2/81  ±0/62 بـا  برابـر  ترتیـب  بـه  مـــعلم-دانش آمـــوز  تـعامــــل  و 
و   1/71  ±0/37 بـا  بــــرابـــر  پـــــس آزمـــــون  در  و   1/77  ±0/30 و 
0/31± 2/96 اسـت. همچنیـن در پیش آزمـون گـروه گـواه میانگین 
تعامـل  و  دانش آمـوزان  بی انضباطـی  رفتارهـای  معیـار  انحـراف  و 

معلم-دانش آمـوز بـه ترتیـب برابر بـا 0/47± 2/71 و ±0/29 1/73 
 2/06 2/37 و ±0/22  بـا ±0/47  بــــرابــــر  پـــــــس آزمـــــــــــــون  و در 

اســـت.
بـودن  نرمـال  فـرض  پیـش  پژوهـش،  فرضیـات  بررسـی  از  قبـل 
 )K-S( کالموگروف-اسـمیرنوف  آزمـون  از  اسـتفاده  بـا  داده هـا 

.)4 )جـدول  شـد  بررسـی 

جدول 4( بررسـی پیش فرض نرمال بودن داده ها 

متغیر
Z معناداریآماره Z معناداریآماره

0/500/960/830/48رفتارهـای بی انضباطی
0/570/900/850/46تعامل معلم-دانش آموز

گــاه سطح معناداری مقدار آماره ی به دست آمده از 0/05  هــر 
بزرگتـر باشـد، فـرض مبتنـی بـر نرمـال بـودن داده هـا تأییـد می شـود. 
آزمـــون مـــتغیر رفـــتارهای بی انضباطـی  بـر اسـاس یافـــته های ایـن 

بـه  آمـاره 0/50 در پیش آزمـون و 0/83 در پس آزمـون  بـا مـــقدار 
ترتیـب در سـطح 0/96 و 0/48 نرمـال بـود. همچنیـن متغیـر تعامـل 
آمـاره 0/57 در پیش آزمـون و 0/85  معلم-دانش آمـوز بـا مقـدار 

پس آزمون پیش آزمون
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در پس آزمـــون بـه ترتیـب در سـطح 0/90 و 0/46 نرمـال بـود.
کواریانـس همگنـی شـیب  یکـی دیگـر از پیش فرض هـای تحلیـل 

آزمـــون f انجـام می شـود  کـه بـا اسـتـفـــاده از  رگــرســــیون مـــی باشــــد 
)جـدول 5(.

جدول 5( نتایج بررسـی همگنی شـیب رگرسیون

fsigدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع
0/02510/1290/722گروه 

0/09310/4830/493پیش آزمـون رفتارهای بی انضباطی
0/03310/1690/684گـروه * پیش آزمـون رفتارهای بی انضباطی

0/35115/2440/053گروه 
0/27314/0730/064پیش آزمـون تعامل معلم-دانش آموز

0/03910/5820/453گـروه * پیش آزمون تعامل معلم-دانش آموز

معنـاداری  سـطح  می شـود  مالحظـه   )5( جـدول  بـه  توجـه  بـا 
و   گـروه * پیش آزمـون رفتارهـای بی انضباطـی برابـر 0/684  متغیـر 
گـروه * پیش آزمـون تعامـل معلم-دانش آمـوز  سـطح معنـاداری متغیـر 
که در هر دو مورد بزرگتر از 0/05 است. بنابراین  0/453 می باشد 
می تـوان پذیرفـت که پیش فرض همگنی شـیب رگرسـیون رعــایت 

شـده است.
کوواریانــس چــندمــــــتغیره،  پیش فــرض دیگــــــر در تحــــــــلیل 
ــرای  ــت. ب ــی اس ــای پژوهش ــس متغیره ــی واریان ــود همگن وجــ
بررســی ایــن پیـــــــش فـــــرض از آزمـــــون لــون1 اســتفاده شــــــد 

)جــدول 6(.

جـدول 6( نتایج بررسـی پیش فرض وجـود همگنی واریانس متغیرهای پژوهش

Fdf1df2Sigانحراف معیارمیانگینگروهمتغیرهای وابسته
1/710/37آزمایشی

2/370/471/0271280/320گواهرفتارهـای بی انضباطی
2/040/53کل

2/960/31آزمایشی
2/060/221/5881280/218گواهتعامل معلم-دانش آموز

2/510/53کل

بـا توجـه بـه نتایـج آزمـون لـون )جـدول 6( مقـدار آمـاره F بـرای 
متغیرهـای رفتارهـای بی انضباطـی و تعامـل معلم-دانش آمـوز بـه 
کـه سـطح معنـاداری هـر  ترتیـب برابـر بـا 1/027 و 1/588 می باشـد 
آزادی 1 و 28 برابـر بـا 0/320 و 0/218 می باشـد.  دو بـا درجـات 
کـه سـطح معنـاداری هـر دو متغیـر از 0/05 بزرگتـر  بـا توجـه بـه ایـن 

اسـت بنابرایـن فـرض همگنـی واریانس هـا پذیرفتـه می شـود. 

بررسـیفرضیاتپژوهش

فرضیـهاول:آمـوزش مهارت هـای ارتباطی بـر کاهش رفتارهای 
بی انضباطـی تأثیـر مثبت و معناداری دارد.

کواریانس تک متغیره   برای بررسی فرضیه فوق از آزمون تحلیل 
که نتایج آن در جدول )7( ارائه شده است: استفاده شد 
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گواه گروه های آزمایشـی و  کوواریانس برای بررسـی تفاوت متغیر رفتارهای بی انضباطی در  جدول 7( نتایج تحلیل 

اثرFSigدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبعمتغیرهای وابسته
گواهآزمایشی

2/5711گروه
8/190278/4760/0070/239خطا1/512/06توهیـن به معلم

106/77830کل
3/0141گروه

12/936276/2900/0180/189خطا1/832/46بی توجهـی به قوانین
154/62530کل

4/6641گروه
4/9592725/3970/0010/485خطا1/171/97مبارزه طلبی

84/44430کل
3/6411گروه

13/156277/4720/0110/217خطا2/062/76حواس پرتی
192/41730کل

2/6851گروه
10/727276/7590/0150/200خطا1/982/58اذیت و آزار همکالسـی ها

169/87530کل
3/3031گروه

کل( 5/0452717/6770/0010/396خطا1/712/37رفتارهـای بی انضباطی )
133/61730کل

میانگین پس آزمون

بر اســـاس یافته های جــدول فـــوق: 
آزمایشـی )1/15(  گـروه  میانگیـن توهیـن بـه معلـم در پس آزمـون 
  ،f=8/476( پایین تر اسـت )گـواه )2/06 گـروه  به طـور معنـاداری از 
که آموزش مهارت های  sig=0/007(. بر این اساس تأیید می شود 
کاهـش توهیـن بـه معلـم تأثیـر مثبـت و معنـاداری دارد  ارتباطـی بـر 

کـه میـزان ایـن تأثیـر 0/239 می باشـد. 
آزمایشـی  گـروه  پس آزمـون  در  قوانیـن  بـه  بی توجهـی  میانگیـن 
اسـت  پایین تـر   )2/46( گـواه  گـروه  از  معنـاداری  به طـور   )1/83(
که آموزش  )sig=0/018 ، f=6/290(. بر این اسـاس تأیید می شـود 
مهارت هـای ارتباطـی بـر کاهـش بـی توجهـی بـه قوانین تأثیـر مثبت 

کـه میـزان ایـن تأثیـر 0/189 می باشـد.  و معنـاداری دارد 
 )1/17( آزمایشـی  گـروه  پس آزمــون  در  مــــبارزه طلبی  مـــــیانگین 
اســــت  پایــیــــــن تر   )1/97( گـــواه  گـــروه  از  مـــــــــعناداری  به طـــــــور 
کـه  می شـود  تأییـد  اســــاس  ایـن  بـر   .)sig=0/001  ،f=25/397(

کاهـش مبـارزه طلبـی تأثیـر مثبـت  آمـوزش مهارت هـای ارتباطـی بـر 
تأثیـر 0/485 می باشـد.  ایـن  کـه میـزان  و معنـاداری دارد 

گــروه آزمایشــی )2/06(  میانگیــن حواس پرتــی در پس آزمــون 
اســت  پایین تــر   )2/76( گــواه  گــروه  از  معنــاداری  به طــور 
می شــود  تأییــد  اســاس  ایــن  بــر   .)sig=0/011  ،f  =7/472(
حواس پرتــی  کاهــش  بــر  ارتباطــی  مهارت هــای  آمــوزش  کــه 
تأثیــر 0/217  ایــن  میــزان  کــه  تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد 

می باشــد. 
گـــروه  آزار هـــــمکالسی ها در پس آزمـــون  مـــــیانگین اذیـت و 
 )2/58( گــواه  گــروه  از  مــــعناداری  به طـور   )1/98( آزمـــــایشی 
پایین تر است )sig=0/015 ،f=6/759(. بر ایــــن اســـاس تأیید 
کـه آمـــــوزش مهارت هـای ارتباطـی بـر کاهـش اذیت و  مــی شــــود 
کـه میـزان ایـن  آزار هــمکالسی ها تأثیـر مثبـت و معنـاداری دارد 

تأثیـر 0/200 می باشـد. 
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میانگیـن رفـــتارهای بی انضباطـی دانش آمـوزان در پس آزمـون 
 )2/37( گـواه  گـروه  از  معنـاداری  به طـور   )1/71( آزمایشـی  گـروه 
پایین تر اسـت )sig=0/001 ، f= 17/677(. بر این اسـاس فرضیه 
کاهـش رفتارهـای  اول پژوهـش )آمـوزش مهارت هـای ارتباطـی بـر 
تأییـد  و معنـاداری دارد(  مثبـت  تأثیـر  بی انضباطـی دانش آمـوزان 

کـه میـزان ایـن تأثیـر 0/396 می باشـد.  می شـود 
فرضـــــیهدوم: آمــــوزش مــــــهــــارت هـــــای ارتباطـی بـر تعــامــــــل 

مــعلم-دانش آموز تأثیـر مثبـت و معنـاداری دارد.
کواریانس تک متغیره   برای بررسی فرضیه فوق از آزمون تحلیل 

که نتایج آن در جدول )8( ارائه شده است: استفاده شد 

گواه گروه های آزمایشـی و  کوواریانس برای بررسـی تفاوت تعامل معلم-دانش آموز در  جدول 8( نتایج تحلیل 

اثرFSigدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبعمتغیرهای وابسته
گواهآزمایشی

6/8491گروه
26/560276/9630/0140/205خطا2/961/87رهبری 

212/33330کل
4/8131گروه

22/666275/7330/0240/175خطا2/932/41رفتار دوستانه 
220/86130کل

8/1641گروه
9/4512723/3210/0010/463خطا3/212/11درک دانش آموزان

231/69430کل
4/8971گروه

7/4392717/7740/0010/397خطا3/182/33مسئولیت پذیری
241/86130کل

3/6531گروه
5/3922718/2930/0010/404خطا2/672/01اطمینان به خود

17430کل
3/7391گروه

10/635279/4920/0050/260خطا2/201/55رضایت داشتن
120/22230کل

4/2611گروه
4/5672725/1910/0010/483خطا3/022/25عدم تنبیه

217/97230کل
12/9341گروه

9/5852736/4350/0010/574خطا3/532/20عدم سخت گیری
269/50030کل

5/9601گروه
کل( 1/7802790/4070/0010/770خطا2/962/06تعامـل معلم دانش آموز )

197/78630کل

میانگین پس آزمون
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بر اسـاس یافته های جدول فوق:
به طـور   )2/96( آزمایشـی  گـروه  پس آزمـون  در  رهبـری  میانگیـن 
 .)sig=0/014 ،f =6/963( باالتر است )معناداری از گروه گواه )1/87
کـه آمـوزش مهارت هـای ارتباطـی بـر  بـر ایـن اسـاس تأییـد می شـود 
کـه میـزان ایـن تأثیـر 0/205  رهبـری تأثیـر مثبـت و معنـاداری دارد 

می باشـد. 
گـروه آزمایشـی )2/93(  میانگیـن رفتـار دوسـتانه در پس آزمـون 
 ،f  =5/733( اسـت  باالتـر   )2/41( گـواه  گـروه  از  معنـاداری  به طـور 
که آموزش مهارت های  sig=0/024(. بر این اسـاس تأیید می شـود 
کـه میـزان  ارتباطـی بـر رفتـار دوسـتانه تأثیـر مثبـت و معنـاداری دارد 

ایـن تأثیـر 0/175 می باشـد. 
آزمایشـی  گـروه  پس آزمـون  در  دانش آمـوزان  درک  میانگیـن 
اسـت  باالتـر   )2/11( گـواه  گـروه  از  معنـاداری  به طـور   )3/21(
کـه آمـوزش  sig=0/001 ،f=32/32(. بـر ایـن اسـاس تأییـد می شـود 
مهارت هـای ارتباطـی بـر درک دانش آمـوزان تأثیـر مثبت و معناداری 

می باشـد.   0/463 تأثیـر  ایـن  میـزان  کـه  دارد 
گروه آزمایشـی )3/18(  میانگیـن مسـئولیت  پذیری در پس آزمـون 
 ،f=17/74 گـواه )2/33( باالتـر اسـت گـروه  از  به طـور معنـاداری 
sig=0/001(. بـر ایـن اسـاس تأیید می شـود که آمـوزش مهارت های 
کـه  دارد  معنـاداری  و  مثبـت  تأثیـر  مسـئولیت  پذیری  بـر  ارتباطـی 

میـزان ایـن تأثیـر 0/397 می باشـد. 
گـروه آزمایشـی )2/67(  میانگیـن اطمینـان به خـود در پس آزمـون 
 ،f  =40/41 اسـت  باالتـر   )2/01( گـواه  گـروه  از  معنـاداری  به طـور 
sig=0/001(. بـر ایـن اسـاس تأیید می شـود که آمـوزش مهارت های 
کـه  دارد  معنـاداری  و  مثبـت  تأثیـر  خـود  بـه  اطمینـان  بـر  ارتباطـی 

میـزان ایـن تأثیـر 0/404 می باشـد. 
گروه آزمایشـی )2/20(  میانگیـن رضایـت داشـتن در پس آزمون 
 ،f باالتـر اسـت 9/492=  گـواه )1/55(  گـروه  از  به طـور معنـاداری 
کـه آموزش مهارت های  sig=0/005(. بـر این اسـاس تأیید می شـود 
ارتباطـی بـر رضایـت داشـتن تأثیر مثبت و معنـاداری دارد که میزان 

ایـن تأثیـر 0/260 می باشـد. 
 )3/02( آزمایشـی  گـروه  پس آزمـون  در  تنبیـه  عـدم  میانگیـن 
 ،f =25/191 گـواه )2/25( باالتـر اسـت گـروه  به طـور معنـاداری از 
sig=0/001(. بـر ایـن اسـاس تأیید می شـود که آمـوزش مهارت های 
کـه میزان این  ارتباطـی بـر عـدم تنبیـه تأثیـر مثبـت و معنـاداری دارد 

تأثیـر 0/483 می باشـد. 
آزمایـش )3/53(  گـروه  میانگیـن عـدم سـخت گیری در پس آزمـون 
 ،f =36/435 گـواه )2/20( باالتـر اسـت گـروه  به طـور معنـاداری از 

که آموزش مهارت های  sig=0/001(. بر این اسـاس تأیید می شـود 
کـه  دارد  معنـاداری  و  مثبـت  تأثیـر  سـخت گیری  عـدم  بـر  ارتباطـی 

میـزان ایـن تأثیـر 0/574 می باشـد. 
میانگیـن تعامـل معلم-دانش آموز در پس آزمون گروه آزمایشـی 
اسـت  باالتـر   )2/06( گـواه  گـروه  از  معنـاداری  به طـور   )2/96(
)sig=0/001 ،f =17/677(. بـر ایـن اسـاس فرضیـه دوم پژوهـش 
معلم-دانش آمـوز  تعامـل  بـر  ارتباطـی  مهارت هـای  )آمـوزش 
کـه  می شـود  تأییـد  دارد(  معنـاداری  و  مثبـت  تأثیـر  دانش آمـوزان 

می باشـد.   0/770 تأثیـر  ایـن  میـزان 

بحث 

آمـوزش مهارت هـای  ایـن مطالعـه بـا هـدف بررسـی اثربخشـی 
ارتباطـی بـر بی انضباطـی دانش آمـوزان و تعامـل معلم-دانش آمـوز 
مهارت هـای  آمـوزش  کـه  داد  نشـان  اول  یافتـه  گرفـت.  انجـام 
کاهـش رفتارهـای بی انضباطـی دانش آمـوزان )توهیـن  ارتباطـی بـر 
بـه معلـم، بی توجهـی به قوانیـن، مبارزه طلبی، حواس پرتی، اذیت و 
آزار همکالسی ها( تأثیر مثبت و معناداری دارد. این یافته با نتایج 
مطالعات پیشین )26-28، 31، 34، 43( همخوان است. نتیجه 
به دسـت آمـده را می تـوان براسـاس نتایـج مطالعـات مصرآبـادی و 
کـه  کـرد  تبییـن  این گونـه  همـکاران )22( و بشـر و همـکاران )26( 
کـه معلـم  آمـوزش مهارت هـای ارتباطـی بـه معلـم سـبب می شـود 
کـردن، محتـرم  گـوش دادن، تشـویق  کـردن،  بـر مهارت هـای توجـه 
کـردن و ارائـه بازخورد  شـمردن، حـل و فصـل تعارضـات، سـخنرانی 
بهتـر  را  درس  کالس  بتواننـد  نتیجـه  در  و  باشـند  داشـته  تسـلط 
کالس  کننـد، باعـث افزایـش مشـارکت دانش آمـوزان در  مدیریـت 
درس  شـوند، به طـور مطلوب تـری از زمـان آمـوزش اسـتفاده  کننـد و 
 شـاهد رفتارهـای بی انضباطـی کمتـری )از قبیـل بـی احترامـی 

ً
نهایتـا

عـدم  همچنیـن  و  مدرسـه  اولیـاء  و  معلمـان  مربیـان،  بـه  نسـبت 
از دانش آمـوزان   ) بـه قوانـی و حقـوق دانش آمـوزان دیگـر احتـرام 
کـه از توانایـی الزم  کـه معلمانـی  باشـند. بشـر و همـکاران معتقدنـد 
بـرای برقـراری ارتبـاط بـا دانش آمـوزان برخـوردار نیسـتند جـّو منفـی 
تصمیم گیری هـای  در  را  دانش آمـوزان  می کننـد،  ایجـاد  کالس  در 
کــــالس درس مــــشــــارکت نمــی دهــــند و در نتیــــجه مــــیزان عـــــدم 
رفــــتارهای  و  رفـــته  باالتـر  کالس درس  از  رضــــایت دانش آمــــوزان 
و  المشـیری  زارع  پیـدا می کننـد )26(.  بیشـتری  بـروز  بی انضباطـی 
کـه دارای مهارت هـای ارتباطـی هسـتند،  صابـر معتقدنـد معلمانـی 
کـه  ایجـاد می کننـد  کالس درس  مناسـبی در  روانی-اجتماعـی  جـّو 
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از  غیبـت  تحصیـل،  تـرک  ماننـد  مشـکالت  حـل  در  مهمـی  نقـش 
تنش هـای  و  برخـورد  دانش آمـوزان،  افــــسردگی  و  انـدوه  کــــالس، 
کالسـی، ایفـــــا  کـــالسی، وظـــیفـــه گــرایی و رقــابت یـا رفاقـت  بیــــن 
از  کـه  معلمانـی  معتقدنـد  همـکاران  و  مصرآبـادی   .)43( می کنـد 
توانایی برقراری ارتباط مناسـب با دانش آموزان برخوردار نیسـتند، 
در روابـط خـود بـا دانش آمـوزان بیشـتر از اقتـدار تنبیهـی اسـتفاده 
دانش آمـوزان  بیشـتر  بی انضباطـی  شـاهد  نتیجـه  در  و  می کننـد 
ضعـف  کـه  می کننـد  بیـان  غفـاری  و  تقی پـور   .)22( بـود  خواهنـد 
مهارت هـای ارتباطـی معلـم یکـی از مهمتریـن عوامـل بی انضباطـی 
میـان  کـه  می کنـد  اظهـار  پـور   حیـران   .)23( اسـت  دانش آمـوزان 
کادر  قانون گریـزی دانش آمـوزان و ارتباطـات نامناسـب معلمـان و 
لواسـانی  غالمعلـی  و  بـازرگان   .)24( دارد  وجـود  رابطـه  مدرسـه 
کنـار  کـه ارتبـاط نامطلـوب معلـم و مدیریـت مدرسـه در  معتقدنـد 
در  درسـی  کتاب هـای  زیـاد  حجـم  و  مناسـب  آموزشـی  فضـای 
کالمـی دانش آمـوزان نقـش دارد )25(. بریمـن و  ایجـاد خشـونت 
کـه دارای مهارت هـای ارتباطـی  همـکاران بیـان می کننـد معلمانـی 
مناسـب هسـتند بهتـر می تواننـد تعامـالت انسـانی بـا دانش آموزان 
کننـد، سـازگاری اجتماعـی، عاطفـی و رفتـاری دانش آمـوزان  برقـرار 
را باالتـر ببرنـد و در نتیجـه رفتارهـای بی انضباطـی دانش آمـوزان را 
کـه برقـراری روابـط  کاهـش دهنـد )28(. رود و چـکا اظهـار می کننـد 
کرامـت انسـانی توسـط معلـم  دوسـتانه همـراه بـا احتـرام و رعایـت 
کاهـــش بی انـضــباطـــی دانش آمــــــوزان مـــؤثر واقـــــــع  مـــی تواند در 
شـــود )29(. نوولتـی مییـر و مک لوگلیـن بـر ایـن باورنـد معلمانـی کـه 
رفتـار و روابـط انسـانی خوبـی بـا دانش آمـوزان خـود برقـرار می کنند، 
کننـد  کالس درس ایجـاد  می تواننـد نظـم و انضبـاط بهتـری را در 
را  معلـم درس  وقتـی  اظهـار می کننـد  و همـکاران  )31(. هریسـون 
بـا وضـوح و روشـنی تدریـس می کنـد، یادگیـری را تسـریع می بخشـد 
می کننـد  درک  را  یادگیـری  اهـداف  دانش آمـوزان  کـه  آنجـا  از  و 
آنهـا دسـت می دهـد؛  بـه  بهزیسـتی  احسـاس  یادگیـری  فراینـد  در 
و  بهبـود  باعـث  دانش آمـوز  و  معلـم  بیـن  خـوب  ارتبـاط  بنابرایـن، 
افزایـش سـازگاری تحصیلـی در دانش آمـوزان می شـود و رفتارهـای 
بـروز  درس  کالس  در  دانش آمـوزان  ایـن  از  کمتـری  بی انضباطـی 
کـه دارای  کا و ســورمـــلی مــعـتقـــدند مـــعلمانی  مــی کـــند )34(. سـا
مـــهارت های برقـراری ارتبـاط مؤثـر هسـتند می تواننـد روابـط مثبتـی 
را بـا دانش آمـوزان بسـازند و احسـاس مؤثـری را در فراینـد تدریـس 
بی انضــــباطی،  کـه  اسـت  مــــعتقد  بلومـــارت   .)32( کــــنند  ایجـاد 
کامـاًل رایـج بـوده و معلمانـی  خـــشونت و پرخاشـگری در مـدارس 
کننـد  برقــــرار  خـود  دانش آمـوزان  بـا  مــــناسبی  ارتبـاط  نتواننـد  کـه 

بیشـتر شـاهد بـی انضباطـی، خشـونت و پرخاشـگری دانش آموزان 
کـه عـدم  کازمـن و اشـنال نیـز بـر ایـن باورنـد  خواهنـد بـود )37(. 
توانایـی معلـم در مدیریـت کالس درس و برقـراری روابـط مناسـب 
ادبـی و بی انضباطـی  بـی  رفتـاری،  بـا دانش آمـوزان در مشـکالت 

دانش آمـوزان نقـش مهمـی دارد )38(. 
بـر  ارتباطـی  مهارت هـای  آمـوزش  کـه  داد  نشـان  دوم  یافتـه 
بهبـود تعامـل معلم-دانش آمـوز در ابعـاد رهبـری، رفتـار دوسـتانه، 
رضایـت  به خـود،  اطمینـان  مسـئولیت پذیری،  کـردن،  درك 
داشـتن، عـدم تنبیـه و عـدم سـخت گیری تأثیـر مثبـت و معنـاداری 
دارد. ایـن یافتـه بـا نتایـج مطالعـات پیشـین )27، 30، 33 ، 34( 
براسـاس  می تـوان  را  آمـده  به دسـت  نتیجـه  اسـت.  همخـوان 
این گونـه  مـارش )33(  و  مارتیـن  و  اوگوانـا )27(  نتایـج مطالعـات 
آمـوزش مهـارت ارتباطـی بـه معلـم سـبب می شـود  کـه   کـرد  تبییـن 
طریـق  از  بیایـد،  کنـار  به خوبـی  دانش آمـوزان  بـا  بتوانـد  وی  کـه 
آنهـا به دسـت  بـا دانش آمـوزان اطالعـات بیشـتری دربـاره  تعامـل 
منتقـل  را  آنهـا  بـه  خـود  احسـاس  و  منظـور  به راحتـی  بتوانـد  آورد، 
باشـد.  داشـته  را  آنهـا  بـا   دوسـتانه  ارتبـاط  برقـراری  توانایـی  کنـد، 
دانش آمـوزان  بـا  برخـورد  در  دیـده  آمـوزش  معلمـان  کـه  آنجـا  از 
همـکاری  و  احتـرام  حمایـت،  گرمـی،  پذیرندگـی،  ویژگی هـای  از 
احتـرام می گذارنـد،  افـکار دانش آمـوزان  و  بـه عقایـد  برخوردارنـد، 
در  خـود  دانش آمـوزان  بـه  هسـتند،  بردبـار  و  پرتحمـل  و  صبـور 
فـردی  تفاوت هـای  بـه  می دهنـد،  عمـل  آزادی  درس  کالس 
یاددهی-یادگیـری  فراینـد  در  را  آنهـا  دارنـد،  توجـه  دانش آمـوزان 
مشـارکت می دهنـد بنابرایـن می تواننـد تعامـل مطلوبـی بیـن خـود 
کـه  معلمانـی  اسـت  معتقـد  اوگوانـا  کننـد.  ایجـاد  دانش آمـوزان  و 
وقـت بیشـتری را بـا دانش آمـوزان سـپری می کننـد و سـریع درس را 
شـروع نمی کننـد، شـانس باالتـری بـرای برقـراری رابطـه ای صمیمـی 
و قـوی بـا دانش آمـوزان دارنـد و در نتیجـه تعامـل بهتـری بین معلم 
کادیمـا و  کالس درس ایجـاد می شـود )27(.  و دانش آمـوزان در 
کـه دارای مهارت هـای ارتباطـی  کـه معلمانـی  همـکاران معتقدنـد 
مناسـبی هسـتند، تعامـالت آموزشـی و عاطفـی مطلوبـی بیـن خـود 
کـه پیامـد آن پیشـرفت تحصیلـی  و دانش آمـوزان، ایجـاد می کننـد 
 .)30( می باشـد  دانش آمـوزان  رفتـاری  مشـکالت  کاهـش  و  بـاال 
مارتیـن و مـارش دریافتنـد برخـی از مهمتریـن پیشـایندهای تعامـل 
کالسـی،  معلم-دانش آمـوز می تـوان بـه ارتبـاط بـا معلـم، مشـارکت 
لـذت بـردن از مدرسـه، مسـئولیت معلـم و اثـر بازخورد معلم اشـاره 
کـه معلمان دارای  کـرد )33(. هریسـون و همـکاران اظهـار می کننـد 
مهارت هـای ارتباطـی، تعامـالت خوبـی بیـن خـود و دانش آمـوزان 
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کـه ایـن امر باعث بهبـود و افزایش سـازگاری تحصیلی  کـرده  ایجـاد 
کـه تعامالت و اشـتیاق و  در آنـان می شـود )34(. ریـو بیـان می کنـد 
کالس بـه فضـای آموزشـی بسـتگی دارد  پویایـی دانش آمـوزان در 
کـرده اسـت )35(.  ایجـاد  آن را  ارتباطـی  کـه معلـم دارای مهـارت 
کـه از سـبک ارتبـاط  کامبـز  نیـز معتقدنـد معلمانـی  واینبرگـر و مـک 
منفـی اسـتفاده می کننـد نسـبت بـه حرفـه خـود بـی عالقـه، مـردد و 
ناراضـی هسـتند و ایـن نارضایتـی و تردیـد بـه آنهـا اجـازه نمی دهـد 

کننـد )36(. کـه بـا دانش آمـوزان خـود تعامـل مناسـبی را برقـرار 

نتیجهگیری

آمـوزش  کـه  داد  نشـان  مطالعـه  ایـن  یافته هـای  مجمـوع  در 
مهار ت هـای ارتباطـی بـه معلم هم در کاهش رفتارهای بی انضباطی 
دانش آمـوزان و هـم در بهبـود تعامـل معلم-دانش آمـوز تأثیـر مثبـت 
و معنـا داری دارد. بـا توجـه بـه یافته هـای ایـن مطالعـه بـه معلمـان 
کالس  ارتبـاط مؤثـر در  یـک  برقـراری  بـرای  کـه  پیشـنهاد می شـود 

می تواننـد: درس 
یـا نمونه هـای  از مثال هـا  بـا اسـتفاده  را  کالمـی  □ مهارت هـای 
کـردن  صحبـت  شـــمــــرده تر  و  آرام تـر  تدریــــس،  زمـان  در  خـاص 
بـرای درک بهتـر دانش آمـوزان، عـدم اسـتفاده از واژه هـای فنـی و 
کـردن، به کار بـردن اصطالحـات عامیانه  تخصصـی زمـان صحبـت 

و ضـرب المثل هـا در خـالل صحبـت ارتقـا ببخشـند؛
آشـنایی بـا زبـان رایـج،  □ مهارت هـای شـنود فعـال را از طریـق 
کـردن تـا  گـوش  کلمـات، تمایـل بیشـتر بـه  توجـه بـه معانـی متعـدد 
کامـل بـر روی موضـوع جهـت جلوگیـری از  کـردن، تمرکـز  صحبـت 
در  دانش آمـوز  صحبت هـای  ارزیابـی  جهـت  تـالش  حواس پرتـی، 

کـردن ارتقـا ببخشـند؛ گـوش  زمـان 
همچـون  کلماتـی  از  اسـتفاده  بـا  را  بازخـورد  مهارت هـای   □
کـردن  فکـر  بـرای  زمـان  اختصـاص  بدهیـد،  ادامـه  اسـت،  خـوب 

ببخشـند؛ ارتقـا  دادن  بازخـورد  ارائـه  از  قبـل 
□ و مهارت هـای غیرکالمـی را از طریـق برقـراری تماس چشـمی، 
توجـه بـه حـاالت صـورت، حـرکات فـرا زبانـی ماننـد بلند بـودن ُتـن 
صـدا، زبـان بـدن، تعییـن حریـم شـخصی، ظاهـر و پوشـش مناسـب 

ارتقـا ببخشـند.
آموختنـی  □ همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه مهارت هـای ارتباطـی 
اسـتثنایی  پـرورش  و  آمـوزش  سـازمان  عالـی  مدیـران  بـه  هسـتند 
ارتباطـی  مهارت هـای  آمـوزش  جهـت  مـدون  برنامـه ای  طراحـی 
بـرای  کتـاب  یـا تدویـن  آموزشـی، بروشـور و  کارگاه هـای  به صـورت 

می شـود.  پیشـنهاد  معلمـان 

ابتدایـی  دوره  زن  معلمـان  روی  بـر  مطالعـه  ایـن  کـه  آنجـا  از 
مـدارس اسـتثنایی شـهر زاهـدان )اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان( 
بایـد  معلمـان  سـایر  بـر  آن  تعمیـم  در  لـذا  اسـت؛  شـده  انجـام 
بـر  مطالعاتـی  چنیـن  انجـام  پژوهشـگران  سـایر  بـه  نمـود.  احتیـاط 
روی معلمـان مـرد مـدارس اسـتثنایی توصیـه می شـود. همچنیـن 
کـه در ایـن پژوهـش از ابزارهـای خودگزارش دهـی  بـا توجـه بـه ایـن 
معلم-دانـش  تعامـل  و  دانش آمـوزان  بی انضباطـی  رفتارهـای 
کـه ممکـن اسـت افـراد نسـبت بـه پاسـخگویی  آمـوز اسـتفاده شـد 
شـود،  کمتـر  نتایـج  دقـت  و  باشـند  داشـته  سـوگیری  پرسـش ها 
بـر  عـالوه  آتـی،  مطالعـات  در  کـه  می شـود  پیشـنهاد  بنابرایـن 
پرسشـنامه از مصاحبـه و مشـاهده هـم بـرای جمـع آوری اطالعـات 

شـود. اسـتفاده 

وتشـکر تقدیر

رشـته  ارشـد  کارشناسـی  نامـه  پایـان  از  مسـتخرج  مطالعـه  ایـن 
اسـت.  بـوده  بلوچسـتان  و  سیسـتان  دانشـگاه  آموزشـی  مدیریـت 
در  مـا  بـا  کـه  کسـانی  همـه  از  می بیننـد  الزم  خـود  بـر  نویسـندگان 
انجـام هـر چـه بهتـر مطالعـه همـکاری داشـتند و بـه ویـژه معلمـان 

باشـند.  را داشـته  و قدردانـی  تشـکر  کمـال  مـورد مطالعـه 

تعـارضمنافع

انجـام  مطالعـه  اول  نویسـنده  شـخصی  هزینـه  بـا  مطالعـه  ایـن 
نـدارد. وجـود  منافـع  تعـارض  اسـت.  گرفتـه 
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