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یافتههـا :نتایـج نشـان داد كـه آمـوزش مهارتهـای ارتباطـی بـر کاهـش رفتارهـای بیانضباطـی دانشآمـوزان و بهبـود تعامـل
معلم-دانشآمـوزان تأثیـر مثبـت و معنـاداری دارد.
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روش :روش پژوهـش شـبه آزمایشـی از نـوع پیشآزمون-پسآزمـون بـا گـروه کنتـرل بـود .جامعـه آمـاری پژوهـش کلیـه معلمان
زن دوره ابتدایـی مـدارس اسـتثنایی شـهر زاهـدان (اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان) در سـال تحصیلـی  1400-1401بـود .نمونـه
شـامل  30معلـم بـود کـه بـه شـیوه نمونهگیـری تصادفـی در دو گـروه  15نفـری آزمایشـی و گـواه گمـارده شـدند .ابـزار جمـع
آوری دادههـا پرسشـنامههای بیانضباطـی دانشآمـوزان و تعامـل معلم-دانشآمـوزان بـود كـه تمـام آزمودنیهـا در مرحلـه
پیشآزمـون آن را تكمیـل كردنـد ،سـپس برنامـه آمـوزش مهارتهـای ارتباطـی بـرای گـروه آزمایشـی در  8جلسـه اجـرا شـد و
در نهایـت ،پـس آزمـون از تمـام گروههـای گـروه آزمایشـی و گـواه گرفتـه شـد .بهمنظـور تجزیـه و تحلیـل دادههـا از روش تحلیـل
كواریانـس اسـتفاده شـد.
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م ــعلم ــان در مـدارس اس ــتثنایی نس ــبت بـه م ــعلمــان دیگ ــر
بـا چ ــالشها و دشـواریهای جدیتـری مواجهانـد کـه میتوانـد
بـر مدیریـت کالس درس آنـان تأثیـر گـذارد .ایـن معلمـان ممکـن
اسـت بهدلیـل مواجـه شـدن بـا دانشآمـوزان اخاللگـر ،معلـول،
کمتـوان ذهنـی ،بیشفعـال و اتیسـم و فقـدان زمـان کافـی بـرای
کتـک آنـان میـزان اسـترس باالیـی را تجربـه کننـد (.)1
پرداختـن بـه ت 
مدیریـت اثربخـش کالس درس اسـتثنایی بـه ایـن بسـتگی خواهد
داشـت کـه معلـم در کنـار مدیریـت مشـکالت انضباطـی ایـن
گـروه از دانشآمـوزان بتوانـد بـا آنهـا تعامـل خوبـی برقـرار کنـد .ایـن
معلمـان بهدلیـل داشـتن مشـکالت فـراوان در برقـراری ارتبـاط
بـا ایـن نـوع کـودکان و کنتـرل رفتارهـای بیانضباطـی آنـان ،دچـار
فشـارکاری بیشـتری میباشـند و همیـن امـر زمینـه بیماریهـای
روان-تنی شـغلی را در آنها سـبب میشـود که پیامد آن اثربخشـی
کـم معلـم خواهـد بـود ( .)2رفتارهـای بیانضباطـی دانشآمـوزان
پدیـدهای بسـیار شـایع در کالسهـای درس هسـتند بهطـوری
کـه ا کثـر معلمـان معتقدنـد دانشآمـوزان بیانضبـاط و بیانگیـزه
جدیتریـن مشـكل در كالسهـای درس آنهـا اسـت و ایـن موضـوع
بهعنـوان یکـی از علـل اسـترس شـغلی معلمـان یـاد میشـود (.)3
رف ـ ــتار نام ـ ــطلوب بیانض ـ ــباطی دانشآم ــوزان از اصــلیتـری ـ ــن
مــشغلههای ذهنـی معلمـان اسـت ،زیـرا بـروز رفتارهـای نامطلـوب
انضباطـی ،موجـب بـروز مشـكالتی در رونـد آموزشـی شـده و فشـار
روانـی زیـادی را بـر م ــعلم تحمیـل میکنـد ( .)4بیانض ــباطی و
بینظمـی انجـام دادن هـر عمـل یـا رفتـاری بهوسـیله دانشآمـوز
اسـت کـه سـازماندهی مدرسـه و فعالیتهـای کالس را مختـل
یـا تهدیـد بـه اخلال میکنـد ( .)5از جملـه مهمتریـن رفتارهـای
بیانضباطـی دانشآمـوزان میتـوان بـه نافرمانـی از قوانیـن ،تخریـب
امـوال مدرسـه ،رفتارهـای خلاف عـرف ،تأخیـر در ورود بـه کالس
و مدرسـه ،پرسـهزنی ،اسـتفاده از الفـاظ توهینآمیـز و مسـخره
کـردن اشـاره کـرد ( .)6بیانضباطـی مشـکلی اسـت کـه در هـر دو
جنـس و در تمـام مـدارس یافـت میشـود ا گـر چـه شـدت و بزرگـی
آن از مدرسـه بـه مدرسـه متفـاوت اسـت .یکـی از مهمتریـن اثـرات
بیانضباطـی در کالس درس ،کاهـش کیفیـت تدریـس ،درگیـری
بـا معلـم و همکالسـیها ،خشـونت و بزهـکاری اسـت ( .)7در
حـال حاضـر ،نظـام آموزشـی بـا مشـکل پیچیـدهای بهنـام انضبـاط
روبـهرو اسـت .تدریـس در کالسـی کـه دانشآمـوزان عالقهمنـد
و بـا انض ــباط دارد ،کاری بـه نســبت آســان اســت؛ امـا هم ــیشه

در کالس دانشآمــوزانی هسـتند کـه بـه دالیـل مختلـف تربیتـی
و عاطفـی نمیتواننـد چارچـوب انضباطـی و مقـررات کالس را
حفـظ کـرده و باعـث ایجـاد بینظمـی در آن میشـوند .افزایـش
بیانضباطـی و تنـوع آن در بیـن دانشآمـوزان ،توجـه معلمـان
و مسـئوالن آموزشـی را بـه خـود جلـب کـرده اسـت؛ زیـرا ایـن
مسـئله هـم بهعنـوان یـک عامـل منفـی و اسـترسزا بـرای معلمـان
تلقـی میشـود و هـم بهعنـوان یـک عامـل بازدارنـده از یادگیـری
و ع ــملکــرد تحصیلـی بـرای دانشآمـوزان ب هشـ ـم ــار مـیرود (.)8
مشـكالت انضباطـی و اختلاالت رفتـاری دانشآمـوزان در مـدارس
نسـبت بـه دهـهی پیـش افزایـش یافتـه ،ماهیـت رفتـار نامطلـوب
تهـای شـدید
انضباطـی نیـز از بیانضباطیهـای خفیـف بـه حال 
و حـاد تغییـر یافتـه اسـت و مسـئله بیانضـ ــباطی دانشآمـ ـ ــوزان
نـه تنهـا مـ ـعـ ــلمـ ــان بلکـه اولـیـ ــای دانشآمـ ــوزان را بـا چـ ــالش و
نگرانیهـای جـدی روبـهرو سـاخته اسـت ( .)9بسـیاری از معلمـان
مـدارس از مشـکل بیانضباطـی دانشآمـوزان رنـج میبرنـد و
دچـار اسـترس و اضطـراب میشـوند زیـرا تمـام برنامهریزیهـای
آنهـا در جهـت یادگیـری مطالـب درسـی و در نهایـت پیشـرفت
تحصیلـی دانشآمـوزان دچار خدشـه میشـود .در واقـع رفتارهای
مشـکلآفرین دانشآمـوزان ،اغلـب یـک نگرانـی بـزرگ بـرای
معلمـان اسـت کـه تلاش آنهـا را بـرای آمـوزش مؤثـر کالسـی تحـت
تأثیـر قـرار میدهـد ( .)8بـا وجـودی کـه در بسـیاری از مـوارد علـل
بیانضباطـی دانشآمـوزان منحصربـه فـرد ،شـخصی ،پیچیـده و
شـاید فراتر از درک و نظارت معلم اسـت اما در علل بیانضباطی
و ناهنجاریهـای رفتـاری دانشآمـوزان چهـار حیطـهی تواناییها
و عملکـرد معلـم ،ویژگیهـای شـخصیتی و رفتـاری دانشآمـوزان،
نگـرش والدیـن و محیـط نقـش دارنـد ( .)10در ایـن مطالعـه بـه
بررسـی مهارتهـای ارتباطـی معلـم در رفتارهـای بیانضباطـی
دانـش آمـوزان پرداختـه شـده اسـت.
تعامـل معلم-دانشآمـوز یکـی از متغیرهـای مهـم و تأثیرگـذار
کالسـی اسـت کـه نـه تنهـا موجـب کاهـش مشـکالت انضباطـی
در دانشآمـوزان شـده بلکـه همچنیـن سـبب پیشـرفت تحصیلـی
آنـان میشـود ( .)11تعامـل معلـم و دانشآمـوز یکـی از عوامـل ج ّـو
اجتماعی-روانـی کالس اسـت کـه بـه شـیوه مدیریـت و کالس
داری ،ارتباطـات کالمـی و غیرکالمـی معلمـان بـا دانشآمـوزان
اطلاق مـ ـیشود .ایـ ــن تعـامـ ــل شـ ــرایطی را تعـ ــریف مـ ـیکند کــه
معلمـان و دانشآمـوزان میتواننـد بـر هـم اثرگـذار باشـند (.)12
تعـامــل معلم-دانشآمــوز م ـیتواند بهعنـوان نظامـی فعـال تلقـی
ش ــود كـه تح ــت تأثـ ــیر ویژگـ ـیهای م ــعلم و دانـ ـشآمـ ــوز و نی ـ ــز
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م ــتغــیرهای سـاختاری كالس ماننـد نسـبت معلـم بـه دانشآمـوز و
ج ّـو كلـی كالس قـرار دارد ( .)13در مـدل رفتـار بیـن فـردی معلـم،
تأ کیـد بـر رفتـار معلـم اسـت کـه نقـش تعیینکننـدهای در تعامـل
بـا دانشآمـوزان ایفـا میکنـد ( .)14تعامـل معلم-دانشآمـوز در
قالـب  8بعـد رهبـری ،کمـک کننـده و دوسـتانه ،درک کننـده و
دوسـتانه ،آزادی و مسـئولیت ،نامطمئـن ،ناراضـی ،سـرزنشکننده
و جـدی مـورد سـنجش قـرار میگیـرد ( .)12وقتـی تعامـل معلـم
بـا دانشآمـوزان س ــازنده و مـ ــؤثر باشـد ،یعنـی اینکـه م ــعلم هـ ــم
فـ ــراهم کننـده و هـم هـ ــدایت کـ ــنندهی فرص ــت یادگیـری باشـد،
دانشآمـوزان اح ـ ــساس شایس ــتگی و اسـ ــتقالل م ـ ـیکنند (.)15
تعامـل معلم-دانشآمـوز یـک منبـع مهـم حمایت اجتماعی اسـت
کـه در یادگیـری دانشآمـوزان نقـش اساسـی دارد و بهعنـوان
جـ ــنبهی اصلـی حرفـه تدریـس بـه پیامـ ــدهای آم ــوزشی کمـک
میکنـد ( .)16دانشآموزانـی کـه بـا معلمـان خـود رابطـه گـرم و
صمـ ــیمی دارنـد از اعتمـاد بـه نف ــس بـاال ،عالقـه بـه معلـم خـود،
انگیـزه بیشـتر بـرای یادگیـری ،نگـرش مـ ــثبت نسـبت بـه مدرسـه و
لذت بردن از پذیرش همسـاالن و همکالسـیهای خود برخوردار
هسـتند .در مقابـل دانشآموزانـی کـه روابطـی نامناسـب و درگیـری
بـا معلمـان خـود دارنـد دچـار مشـکالتی ماننـد تـرک تحصیـل ،افت
تحصیلـی ،مـردودی ،عـدم پذیـرش از سـوی همسـاالن و افزایـش
رفتارهـای نامناسـب میشـوند ( .)17کیفیـت رفتـار میـان فـردی
معلـم و ارتبـاط بـا دانشآمـوزان نشـانهای از کیفیـت مدیریـت و
رهبـری کالس درس اسـت .ارتبـاط میـان فـردی مؤثـر معلمـان بـا
دانشآمـوزان ،میتوانـد محـرک نیرومنـدی بـرای دانشآمـوزان
باشـد و بـه خودپنـدارهی مثبـت آنها کمک کنـد و موجب موفقیت
تحصیلـی آنهـا شـود .برقـراری ارتبـاط صحیـح یکـی از مهمتریـن
مهارتهـای حرفـهی معلمـی محسـوب میشـود و بـه همین دلیل
الزم اسـت کـه معلـم آن را پـرورش دهـد زیـرا بیشـتر یادگیریهـا
و آموزشهـای کالسـی از طریـق تعامـل انجـام میشـود .تعامـل
در کالس نـه فقـط در خدمـت دسـتیابی بـه اهـداف آموزشـی
اسـت ،بلکـه بهعنـوان سـازوکاری عمـل میکنـد کـه از طریـق آن
معلـم و شـا گردان اهـداف شـخصی و اجتماعـی خـود را تشـخیص
میدهنـد ( .)18بنابرایـن ضـرورت خواهـد داشـت کـه عوامـل مؤثر
بـر بهبـود تعامـل معلم-دانشآمـوز بـه ویـژه در مـدارس اسـتثنایی
مـورد شناسـایی قـرار گیـرد کـه پژوهـش حاضـر در همیـن راسـتا
اسـت.
مـ ـ ــسئله بیانض ـ ــباطی دانـ ـشآم ـ ـ ــوزان و تع ــامـ ـ ــل ص ـ ــحیح
معلم-دانشآمـوز از م ـ ــوضوعاتی ه ــستند کـه تمـام معلمـان بـا

آنهـا سـر و کار دارنـد ،امـا ایـن موضوعـات بـرای معلمـان مـدارس
اسـتثنایی ،بهدلیـل شـرایط ویـژه دانشآمـوزان اسـتثنایی ،بغرنجتـر
اسـت .دانشآمـوزان اسـتثنایی علاوه بـر مشـکالت شـناختی و
اجتماعـی مشـکالت رفتـاری و هیجانـی را نیـز نشـان میدهنـد.
اختاللهـای رفتـاری مشـکالت فـردی و اجتماعـی زیـادی بـه
وجـود مـیآورد .کـودکان بـا ایـن اختاللهـا خانـواده و مدرسـه را
بـا مسـائل و دشـواریهای بسـیاری روبـهرو میسـازند و آنهـا را در
مقابـل آشـفتگیهای روانـی و اجتماعـی دوران نوجوانـی و حتـی
بزرگسـالی آسـیبپذیر میکننـد ( .)19یکـی از مهارتهایـی کـه
میتوانـد بـه معلـم در کاهـش بیانضباطـی دانشآمـوزان و تعامـل
صحیـح بـا دانشآمـوزان اسـتثنایی کمـک کنـد ،مهارتهـای
ارتباطـی اسـت .تـوان برقـراری ارتبـاط مؤثـر بـا دانشآمـوزان غالبـا
میـزان شایسـتگی و موفقیـت معلـم را منعکـس میکنـد .از جملـه
مهمتریـن مهارتهـای ارتباطـی مـورد نیـاز معلمـان در کالس
درس میتـوان بـه مهارتهـای توجـه کردن ،گوش دادن ،تشـویق
کـردن ،محتـرم شـمردن ،حـل و فصل اختالفها و سـخنرانی اشـاره
کـرد ( .)20ناتوانـی معلـم در برقـراری ارتبـاط مؤثـر بـا دانشآمـوزان
سـبب میشـود شایسـتگی و تواناییهـای وی در شـغلش بهطـور
کامـل محقـق نشـود .معلمانـی کـه بـا فراینـد مهارتهـای ارتباطـی
و انسـانی آشـنایی داشـته باشـند بـا دانشآمـوزان همدلـی بهتـری
دارنـد و همچنیـن حمایـت عاطفـی مناسـبی بـه عمـل میآورنـد کـه
در نهایـت بـه یادگیـری اثربخـش آنها کمـک میکند ( .)18از این رو
یادگیـری مهارتهـای ارتباطـی میتوانـد عملکـرد معلمـان مـدارس
اسـتثنایی را ارتقـا دهـد.
در بررسـی پیشـینه تجربـی ابوالفضـل و اشـرفزاده دریافتنـد
ّ
تعامـل معلم-دانشآمـوز هـم بهطـور مسـتقیم و هـم بهصـورت
غیرمسـتقیم و از طریـق خودکارآمـدی تحصیلـی و امیـد تحصیلـی بـر
سـرزندگی تحصیلـی دانشآمـوزان اثـر مثبـت و معنـاداری دارد (.)21
اقدسـی و همـکاران در مطالعـه تعاملات معلم-دانشآمـوز در
مـدارس موفـق و ناموفـق دریافتنـد کـه فضـای گـرم و صمیمـی
تـوأم بـا احتـرام ،توجـه معلـم بـه دانشآمـوزان و حمایـت از آنـان
در کالسهـای موفـق و ارتبـاط خشـک و تـوأم بـا عـدم احتـرام بـه
فردیـت دانشآمـوزان در کالس ناموفـق ،از مهمتریـن ویژگیهـای
کالسهای مورد مطالعه هستند ( .)17مصرآبادی ،بدری گرگری و
واحـدی نشـان دادنـد معلمانـی که در روابط خـود با دانشآموزان
بیشـتر از اقتـدار تنبیهـی اسـتفاده میکننـد نسـبت بـه معلمانـی کـه
از اق ـ ــتدار م ــرجع اسـتفاده میکننـد شـ ــاهـ ــد بیانضباطـی بیشـ ــتر
دانشآموزان خواهند بود ( .)22تقی پور و غفاری در بررسی علل
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بیانضباطـی دانشآمـوزان دریافتنـد کـه در کنـار روابـط نامناسـب
معلـم و کادر مدرسـه بـا دانشآمـوزان ،عوامـل سـاختار فیزیکـی
مدرسـه ،ج ّـو اجتماعـی مدرسـه ،سـاختار سـازمانی و سـازوکارهای
تشـویق و تنبیـه در بیانضباطـی دانشآمـوزان نقـش دارنـد (.)23
حیـران پـور نشـان داد کـه میـان قانونگریـزی دانشآمـوزان و
ارتباطـات نامناسـب معلمـان و کادر مدرسـه ،سـاختار نابسـامان
خانوادگـی ،ضعـف پیوسـتگی بـه مدرسـه ،ضعـف پیوسـتگی بـه
خانـه ،ضعـف کنتـرل و نظـارت از سـوی خانـواده ،ضعـف کنتـرل
و نظـارت از سـوی مدرسـه ،عـدم مطلوبیـت فضـای آموزشـی
مدرسـه ،وجـود دوسـتان قانونگریـز و شـیوه سرپرسـتی و تربیتیـی
نامناسـب رابطـه وجـود دارد ( .)24بـازرگان و غالمعلـی لواسـانی
نشـان دادنـد کـه ارتبـاط نامطلـوب معلـم و مدیریـت مدرسـه در
کنـار فضـای آموزشـی مناسـب و حجم زیاد کتابهای درسـی در
ایجـاد خشـونت کالمـی دانشآمـوزان نقـش دارد ( .)25بشـر و
همـکاران دریافتنـد کـه ارتباطـات نامناسـب معلم ،عـدم رضایت
دانشآمـوز از ج ّـو کالس و عـدم مشـارکت دادن دانشآمـوزان
یهـای کالس درس از عوامـل مهـم و مؤثـر در
در تصمیمگیر 
بیانضباطـی دانشآمـوزان هسـتند ( .)26اوگوانـا معتقـد اسـت
معلمانـی کـه وقـت بیشـتری را بـا دانشآمـوزان سـپری میكننـد
و سـریع درس را شـروع نمیكننـد ،شـانس باالتـری بـرای برقـراری
رابطـهای صمیمـی و قـوی بـا دانشآمـوزان دارنـد و در نتیجـه
تعامـل بهتـری بیـن معلـم و دانشآمـوزان در کالس درس ایجـاد
یشـود ( .)27بریمـن و همـکاران دریافتنـد کـه معلمانـی کـه
م 
تهـای ارتباطـی مناسـب هسـتند بهتـر میتواننـد
دارای مهار 
تعاملات انسـانی بـا دانشآمـوزان برقـرار کننـد و همچنیـن
ارتباطات اجتماعی کالس سازگاری اجتماعی ،عاطفی و رفتاری
دانشآمـوزان را بـه دنبـال دارد ( .)28رود و چـکا بدرفتـاری
دانشآمـوزان را اولیـن عامـل اسـترس شـغلی معلمـان تشـخیص
دادنـد .همچنیـن نتایـج نشـان داد کـه برقـراری روابـط دوسـتانه
همـراه بـا احتـرام و رعایـت کرامـت انسـانی توسـط معلـم میتواند
در کاهـش بیانضباطـی دانشآمـوزان مؤثـر واقـع شـود (.)29
کادیمـا و همـکاران معتقدنـد کـه معلمانی کـه دارای مهارتهای
ارتباطـی مناسـبی هسـتند ،تعاملات آموزشـی و عاطفـی مطلوبـی
بیـن خـود و دانشآمـوزان ،ایجاد میکنند که پیامد آن پیشـرفت
تحصیلـی بـاال و کاهـش مشـکالت رفتـاری دانشآمـوزان
میباشـد ( .)30نوولتی م ــییر و مـ ـکلوگلین دریاف ــتند که یکی از
عـ ــلل اصلـی اسـترس معلمـان بحـث بیانضباطـی دانشآموزان
اسـت و در ایـن میـان معلمانـی کـه توانسـتهاند رفتـار و روابـط

انسـانی خوبـی بـا دانشآمـوزان خود برقـرار کنند ،موفق شـدهاند
کـه نظـم و انضبـاط بهتـری در کالس درس فراهـم کننـد (.)31
سـا کا و سـورملی نشـان دادنـد مهارتهـای ارتباطـی معلـم بـا
تعامل م ــثبت وی با دانـ ـشآمـ ــوزان رابطه دارد ( .)32م ــارتیـ ــن
و مـارش دریاف ـ ــتند برخ ــی از مــهمـ ــترین پیش ــایندهای تعــام ــل
یتـوان بـه ارتبـاط با م ــعلم ،مشـارکت کالسـی،
مــعلم-دانشآموز م 
لـذت بـردن از مدرسـه ،مسـئولیت معلـم و اثـر بازخـورد معلـم
اشـاره کـرد ( .)33هریسـون ،کالرک و انجـر دریافتنـد کـه معلمـان
تهـای ارتباطـی ،تعاملات خوبـی بیـن خـود و
دارای مهار 
دانشآمـوزان ایجـاد کـرده کـه ایـن امـر باعـث بهبـود و افزایـش
یشـود ( .)34ریـو در
سـازگاری تحصیلـی در دانشآمـوزان م 
بررسـی عوامـل مؤثـر بـر تعامـل معلـم -دانشآمـوز دریافـت کـه
تعاملات و اشـتیاق و پویایـی دانشآمـوزان در کالس بـه فضای
آموزشـی بسـتگی دارد کـه معلـم دارای مهـارت ارتباطـی آنرا
ایجـاد کـرده اسـت ( .)35واینبرگـر و مـک کامبـز نشـان دادنـد
معلمانـی کـه از سـبک ارتبـاط منفـی اسـتفاده میکننـد نسـبت بـه
حرفـه خـود بیعالقـه ،مـردد و ناراضـی هسـتند و ایـن نارضایتـی
و تردیـد بـه آنهـا اجـازه نمیدهـد کـه بـا دانشآموزان خـود تعامل
مناسبی را برقرار کنند ( .)36بلومارت دریافت که بی انضباطی،
ً
خشـونت و پرخاشـگری در مـدارس بلژیـک کاملا رایـج بـوده و
معلمانـی کـه نتوانسـتهاند ارتبـاط مناسـبی بـا دانشآمـوزان خـود
برقـرار کننـد بیشـتر شـاهد بـی انضباطـی ،خشـونت و پرخاشـگری
آنـان بودهانـد ( .)37كازمـن و اشـنال گـزارش كردهانـد كـه
مشـكالت انضباطـی دانشآمـوزان مهمتریـن عامـل اسـترس
معلمـان در محیـط كاری آنهـا اسـت کـه البتـه عـدم توانایـی
معلـم در مدیریـت ک ــلاس درس و برق ــراری روابـط مـ ــناسب بـا
دانشآمـ ــوزان در مشـکالت رفتـاری ،بـی ادبـی و بیانضباطـی
دانشآمـوزان نقـش دارد (.)38
بررســی پیش ـ ــینه پژوهــش نش ـ ــان مـ ـ ـیدهد کــه هـ ــر چ ـ ــند
مطالعاتــی در زمینــه بیانضباطــی دانشآمــوزان و نحــوه تعامــل
م ــعلم-دانشآموز انجــام گرفتــه اســت امــا بیشــتر ایــن پژوهشهــا
در مــدارس عــادی صــورت گرفتــه اســت و کمتــر پژوهشــگران بــه
بررســی ایــن موضــوع در مــدارس اســتثنایی پرداختهانــد .همچنیــن
پیشــنه پژوهــش نشــان میدهــد کــه مطالعــات مداخل ـهای
کمــی در زمین ـهی بیانضباطــی دانشآمــوزان و نحــوه تعامــل
معلم-دانشآمــوز ،بهویــژه در مــدارس اســتثنایی ،انجــام گرفتــه
اســت و ایــن مســأله بهعنــوان یــک شــکاف پژوهشــی بــه چشــم
میخــورد .لــذا ،پژوهــش حاضــر بــا آ گاهــی از ایــن وضعیــت،
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 )2آمـ ــوزش م ـ ــهارتهای ارتباطـی بـه م ــعلم در بهبـود تعامـل
معلم-دانشآمـوزان تأثیـر مثبـت و معنـادار دارد.
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سنوات خدمت

 )1آموزش مهارتهای ارتباطی به معلم در کاهش بیانضباطی
دانشآموزان تأثیر مثبت و معنادار دارد.

م ــطالعه حاضـ ــر بـا رویکـرد ک ـ ّـمی و بـه روش شـ ـبــه آزم ــایشی و
بـا بهکـارگ ــیری طـرح پیشآزمون-پسآزمـون بـا گـروه کـواه انجـام
ش ــد .جامعـه آمـاری پژوهـش معلمـان زن دوره ابتدایـی مـدارس
اسـتثنایی شـهر زاهـدان در سـال تحصیلـی  1400-1401بودنـد.
حجـم نمونـه در گروههـای آزمایشـی و گـواه براسـاس نظـر کوئیـن و
کئـوگ حداقـل در هـر گـروه  15نفـر اسـت ( )39کـه در ایـن مطالعـه
نیـز ایـن قاعـده رعایـت شـد و  30نفـر معلـم در دو گـروه  15نفـری
آزمایشـی و گـروه گـواه بهصـورت تصادفـی جایگزین شـدند .مال ک
ورود بـه مطالعـه زن بـودن ،معلـم مـدارس اسـتثنایی دوره ابتدایی
بـودن ،تمایـل بـه شـرکت در مطالعـه بـود و ملا ک خـروج از مطالعه
مـرد بـودن و معلمـان مـدارس عـادی و معلـم مـدارس اسـتثنایی
دورههـای متوسـطه اول و دوم بـود .پـس از هماهنگـی بـا اداره
آمـوزش و پـروش اسـتثنایی شـهر زاهـدان ،فراخوانـی از طـرف
آن اداره بـه مـدارس دوره ابتدایـی اسـتثنایی مبنـی بـر تشـکیل
دوره آموزشـی آشـنایی بـا مهارتهـای ارتباطـی بـرای معلمـان
زن داده شـد .معلمانـی کـه تمایـل بـه شـرکت در ایـن دوره را
داشـتند شناسـایی شـدند کـه تمـام آنهـا ( 51نفـر ) بـه پرسـشهای
پرسشـنامههای تعامـل معلم-دانشآمـوز و رفتارهای بیانضباطی
دانشآمـوزان پاسـخ دادنـد 30 .نفـر از معلمانـی کـه در ایـن آزمـون
نمـرات پایینتـری کسـب کـرده بودنـد بهعنـوان نمونـه انتخـاب
شـدند و بهصـورت تصادفـی در دو گـروه  15نفـری آزمایشـی و گواه
جایابـی شـدند .بـرای همگـن کـردن گروههـا ،سـعی شـد معلمـان
دو گـروه از نظـر معیارهـای سـطح تحصیلات و سـنوات خدمـت
در یـک سـطح باشـند .وضعیـت جمعیـت شـناختی آزمودنیهـا در
جـدول ( )1گـزارش شـده اسـت:

تحصیالت

در راسـ ـ ــتای دس ـ ـ ــتیابی بــه ایــن هـ ـ ـ ــدف ،فرضیــات زیــر
مـ ـ ــطرح و م ـ ــورد آزمــون قــرار گرفــت:

روش پژوهـش ،جامعـهآماری و نمونه آماری
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در ص ــدد بررســی اثربخشــی آمــوزش م ـهـ ــارتهای ارتباطــی بــه
معلمــان اســتثنایی بــر کاهــش بیانضباطــی دانشآمــوزان و
بهبــود تعامــل معلم-دانشآمــوز برآمــده؛ تــا جــای خالــی اشــاره
شهــای قبلــی را پــر نمایــد .مقابلــه بــا
شــده در حــوزه پژوه 
رفتارهــای بیانضباطــی دانشآمــوزان و برقــرای تعامــل صحیــح
بــا دانشآمــوزان بــرای تمــام معلمــان بــا ســطوح مختلــف ســابقه
ً
کاری اساســا دشــوار اســت و بســیاری از معلمــان بــرای مقابلــه
یهــای دانشآمــوزان از آمادگــی کافــی برخــوردار
بــا بیانضباط 
نیســتند ( .)8برقــراری نظــم و کنتــرل کالس درس و تعامــل معلــم
بــا دانشآمــوزان اســتثنایی امــری بســیار جــدی و چالــش برانگیــز
اســت زیــرا بینظمــی و بیانضباطــی تعــدادی از دانشآمــوزان در
کالس درس در کنــار تعامــل نادرســت معلم-دانشآمــوزان باعــث
یشــود کــه هــم وقــت کالس هــدر بــرود و هــم یادگیــری بهخوبــی
م 
صــورت نگیــرد .از آنجــا کــه مقابلــه بــا رفتارهــای بیانضباطــی
دانشآمــوزان و برقــرای تعامــل صحیــح بــا دانشآمــوزان بــرای
ً
تمــام معلمــان بــا ســطوح مختلــف ســابقه کاری اساســا دشــوار
اســت و بســیاری از معلمــان بــرای مقابلــه بــا بیانضباطیهــای
دانشآمــوزان و برقــراری تعامــل صحیــح بــا آنــان از آمادگــی کافــی
برخــوردار نیســتند لــذا ضــرورت خواهــد داشــت کــه عوامــل م ـ ــؤثر
بــر کاهــش بیانض ـ ــباطی دانشآم ـ ــوزان و ارتقــاء تعامــل
معلم-دانشآمــوزان اســتثنایی مــورد شناســایی قــرار گیــرد
کــه ایــن پژوهــش در همیــن راســتا خواهــد بــود و بــه بررســی
اثربخشــی آمــوزش مهارتهــای ارتباطــی بــه معلــم در کاهــش
بیانضباطــی دانشآمــوزان و ارتقــاء تعامــل معلم-دانشآمــوزان
اســتثنایی میپــردازد .چنیــن پژوهشــی هــم بــرای معلمــان
مــدارس اســتثنایی در درجــه اول و هــم بــرای ســایر معلمــان و
مدیــران مرا کــز آموزشــی نتایــج مفیــدی بــرای مدیریــت هــر چــه
بهتــر کالس درس بهدنبــال خواهــد داشــت .بنابرایــن هــدف
اصلــی ایــن پژوهــش بررســی اثربخشــی آمــوزش مهارتهــای
ارتباطــی بــه معلمــان مــدارس اســتثنایی در کاهــش بیانضباطــی
دانشآمــوزان و بهبــود تعامــل معلم-دانشآمــوز اســت.

روش

اثربخشـی آمـوزش مهارتهـای ارتباطـی بـه معلم بر بیانضباطـی دانشآموزان و تعامـل معلم-دانشآموزان

ابزار سنجش
● پرسـشـنامــه رفـــتارهای بیانضباطـی دانشآمــوزان :1ای ــن
پرسـشــنام ــه توس ــط م ــصرآبادی و ه ــمکاران در س ــال  1392بـا
ه ــدف س ــنجش رفـ ــتارهای بیانضباطـی دانشآمـ ــوزان طراحـی
ش ـ ـ ــده اسـ ــت .پرسش ـ ــنام ـ ـ ــه دارای  20گــوی ـ ــه و  5م ــؤلف ـ ـ ـهی
توهیـن بـه م ــعلم ( 3گویـه) ،بیتوجه ــى بـه ق ــوانین ( 4گویـه)،
حــواسپرتى ( 6گویه) ،مــبارزهطلبى ( 3گویه) و آزار ه ـمـكالسیها
( 4گویـه) اسـت و بـر اسـاس مقیـاس  5درجـهای لیکـرت از خیلـی
کـم تـا خیلیزیـاد تنظیـم شـده اسـت .نمـ ــرهگذاری پرسشــنامـ ــه از
 = 1خیلیکـم تـا  = 5خیلـی زیـاد میباشـد .حداقل و حدا کثر نمره به
ترتیـب برابـر بـا  20و  100خواهـد بـود و هـر چـه نمره بـه  100نزدیکتر
باشـد نشـانه بیانضباطـی بیشـتر دانشآمـوزان در کالس درس
و مدرسـه میباشـد .سـازندگان پـس از اجـرای مقدماتـی ایـن
پرسشـنامه بـر روی یـک نمونـهی  ۱۸۲نفـری از معلمـان ،روایـی
سـازهی ایـن ابـزار از طریـق تحلیـل عاملـی ا کتشـافی بررسـی کردنـد
کـه منجـر بـه اسـتخراج  5عامـل (توهیـن بـه معلـم ،بیتوجهـى بـه
قوانیـن ،حواسپرتـى ،مبـارزه طلبـى و آزار همكالسـیها) بـا مقـدار
ویـژهی باالتـر از یـک شـد کـه  ۶۲درصـد از واریانـس مقیـاس را
تبییـن میکـرد .ضریـب آلفـای کرونبـاخ پرسشـنامه برابـر بـا 0/910
بـود کـه نشـان دهنـدهی پایایـی قابـل قبـول ابـزار اسـت (.)40
در مطالعـه حاضـر از روایـی صـوری و محتوایـی اسـتفاده شـد و
بـرای ایـن منظـور پرسشـنامه بـه تأییـد اسـاتید صاحـب نظـر رسـید.
همچنیـن در بررسـی پایایـی پرسشـنامه مقـدار آلفـای کرونبـاخ
 0/889بهدسـت آمـد.

)2. Questionnaire on Teacher Interaction (QTI
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برنامـه مداخلهای
برنامـه مداخلـه براسـاس پژوهـش تلخابـی علیشـاه ،عباسـی،
لشـکری و تلخابـی علیشـاه کـه بـه بررسـی مهارتهـای ارتباطـی
در رفتـار کالسـی معلمـان میپرداختنـد ،تهیـه و تنظیـم شـد .آنهـا
دریافتنـد کـه معلمـان در کالس درس بـه مهارتهـای ارتباطـی
از قبیـل مهارتهـای کالمـی و غیرکالمـی ،شـنونده فعـال بـودن،
همدلـی و صمیمیـت ،مدیریـت عواطـف و هیجانـات ،گشـودگی،
حمایتگـری ،مثبتگرایـی ،قاطعیـت در ارتبـاط ،حـل تعـارض،
احتـرام قائـل شـدن بـرای دانشآمـوزان ،پرهیـز از شـوخیهای
نامناسـب نیازمندنـد ( .)20پـس از مطالعـه دقیـق پژوهـش تلخابی
ع ــلیشاه و هـ ــمکاران برنامـه م ـ ــداخلهای  8جلسـهای طراحـی
ش ـ ــد (جـدول  .)2روایـی محتوایـی پروتـکل آمـوزش مهارتهـای
ارتباطـی توسـ ــط اس ـ ــتادان م ــورد تأییـد ق ــرار گرف ــت .هـر ه ـ ــفته
یـک جلسـهی  80دقیقـهای بـرای معلمـان گـروه آزمایشـی برگـزار
میشـد .مـدرس دوره از معلمـان نمونـه مـدارس اسـتثنایی شـهر
زاهـدان بـود کـه قبـل از شـروع تدریـس بـا اهـداف و محتـوای
برنامـه مداخلـهای آشـنا شـده بـود .محـل برگـزاری دوره آموزشـی
هـم یکـی از مـدارس اسـتثنایی شـهر زاهـدان بـود.

1. Student Indiscipline Behavior Questionnaire
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● پرسشـنامه تعامل معلم :2این پرسشـنامه توسـط الرداسـمی
و کنـی در سـال  2001طراحـی شـده اسـت کـه در ق ــالب  48گویـه
و  8ب ـع ــد رهـ ــبری ( 6گویـه) ،رفـ ــتار دوس ـ ــتانه ( 6گویـه) ،درك
كـردن ( 6گویـه) ،مـ ــسئولیتپذیــری ( 6گویـه) ،اطمـ ــینان بـه خـود
( 6گویـه) ،رضـ ــایت داشـ ــتن ( 6گویـه) ،ع ــدم تنبی ـ ــه ( 6گویـه)
و عـ ــدم سختگـ ــیری ( 6گوی ــه) بـه بررسـ ــی نحـ ــوهی تع ــامـ ــل
معلم-دانشآمـوزان مـ ـیپردازد .پرسشنامـ ــه بـر اسـاس مـ ــقیاس
 5درجـهای لیکـرت از خیلـی کـم تـا خیلـی زیـاد تنظیـم شـده
اسـت .نمرهگـذاری پرسشـنامه از  =1خیلـی کـم تـا  =5خیلـی زیـاد
میباشـد .حداقـل و حدا کثـر نمـره بـه ترتیـب برابـر بـا  48و 240
خواهـد بـود و هـر چـه نمـره بـه  240نزدیکتـر باشـد نشـانه تعامـل

بهتـر معلـم بـا دانشآمـوزان اسـت .سـازندگان پرسشـنامه تأ كیـد
كردنـد كـه ضرایـب پایایـی پرسشـنامهی تعامـل معلم-دانشآمـوز
در نمونههـای معلمـان آمـ ــریكایی ،ه ــلندی و اسـترالیایی بیـن
 0/60تا  0/82بهدس ــت آمـ ــد ( .)41آزاد عبدالهپور و شـ ــکری به
هـ ــنجاریابی پرسشـنامه تعامـل معلم-دانشآمـ ــوز پرداخ ــتهاند
کـه نتای ـ ــج تحـ ـلـ ــیل عام ــلی تأیی ــدی ضـ ــمن دفـ ــاع از س ــاخـ ــتار
 8عامـ ــلی پرسش ـ ــنامه تع ــامــل معلم-دانشآمـ ــوز در نمـ ـ ــونهی
مـ ــعلمان ایرانـی نشـان میدهـد كـه تمامـی مقادیـر وزنهـای
رگرسـ ـ ــیونی در مـدل اندازهگیـری از لحـاظ آمـاری معنادارنـد.
هـ ــمچنین ،مقادیـر همبسـتگی بیـن نمـره كل با هـر گویه بین 0/26
تـا  0/63بهدسـت آمـد .در بررسـی پایایـی پرسشـنامه نیـز ضرایـب
آلفـای کرونبـاخ بیـن  0/55تـا  0/70گـزارش شـده اسـت (.)42
در مطالعـه حاضـر از روایـی صـوری و محتوایـی اسـتفاده شـد و
بـرای ایـن منظـور پرسشـنامه بـه تأییـد اسـاتید صاحـب نظر رسـید.
همچنیـن در بررسـی پایایـی پرسشـنامه مقـدار آلفـای کرونبـاخ
 0/866بهدسـت آمـد.
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جـدول  )2برنامـه و مراحـل اجرایآموزش مهارتهای ارتباطی

جلسات

محتوای آموزشی

یکم

معرفـی و آشـنایی بـا اعضـای گـروه ،تشـریح اهـداف برگـزاری دوره ،اهمیـت ،ضـرورت و ارزش آمـوزش و بهکارگیـری مهارتهـای
ارتباطـی در کالس درس و اثـرات آن بـر زندگـی شـغلی و حرفـهای معلـم ،ارتبـاط کالمـی و غیرکالمـی.

دوم

آمــوزش مهارتهــای کالمــی ،چگونگــی اســتفاده از مهارتهــای کالمــی ،گفتگــوی مؤثــر و کارآ ،مهارتهــای دریافــت ،درک،
تفســیر پیامهــای کالمــی بهصــورت مؤثــر و صحیــح ،مهــارت پرس ـشگری و همچنیــن وا کنــش و پاســخ مطلــوب بــه آن در محیــط
کالس درس.

سوم

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

چهارم

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

پنجم

آمـوزش مهـارت همدلـی و صمیمیت ،مدیریت عواطف و هیجانات.

ششم

آموزش مهارت قاطعیت در ارتباط (پاسـخهای منفعالنه ،پرخاشـگرانه و جرأتمندانه)

هفتم

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

هشتم

آمـوزش ارتبـاط غیرکالمـی و فنـون آن ،مـرور جلسـات گذشـته ،تعهـد بـرای بهكارگیـری مهارتهـای ارتباطـی ،تعییـن تاریـخ پسآزمـون
بـرای  5روز بعـد و خداحافظـی.

روش اجرا

یافــتــهها
بـرای بررسـی وضعیـت توصیفـی متغیرهـای پژوهـش از
شـاخصهای مرکـزی میانگیـن و انحـراف معیـار اسـتفاده شـد کـه
نتایـج در جـدول ( )3آمـده اسـت:
فروردین و اردیبهشت
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روش اجــرای پژوهــش بــه گون ـهای بــود کــه پــس از تصویــب
موضــوع پژوهــش بهعنــوان پایــان نامــه دانشــجویی در تحصیــات
تکمیلــی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان ،مکاتبــات اداری بــا
اداره آمــوزش و پــرورش اســتثنایی شــهر زاهــدان در زمینــه اهــداف
و برنامــه آموزشــی پژوهــش صــورت گرفــت .پژوهشــگر بــا مراجعــه
بــه اداره آمــوزش و پــرورش اســتثنایی شــهر زاهــدان ،اهــداف و
برنامــه آموزشــی پژوهــش را بــه اطــاع مســئوالن ذیربــط رســاند.
پــس از فراخــوان اداره آمــوزش و پــرورش اســتثنایی بــه معلمــان
زن دوره ابتدایــی مبنــی بــر تشــکیل دوره آموزشــی مهارتهــای
ارتباطــی ،معلمانــی کــه تمایــل بــه شــرکت در ایــن دوره را داشــتند
شناســایی شــدند کــه تمــام آنهــا ( 51نفــر ) بــه پرس ـشهای
پرسشــنامههای رفتارهــای بیانضباطــی دانشآمــوزان و تعامــل
معلم-دانشآمــوز پاســخ دادنــد 30 .نفــر از آنــان کــه در ایــن آزمــون
نمــرات پایینتــری کســب کــرده بودنــد بهعنــوان نمونــه انتخــاب
شــدند و بــه صــورت تصادفــی در دو گــروه  15نفــری آزمایشــی و
گــواه جایابــی شــدند .شــرکتکنندگان گــروه آزمایشــی طــی  8جلســه

 80دقیق ـهای (بهصــورت هفت ـهای) تحــت آمــوزش مهارتهــای
ارتباطــی قــرار گرفتنــد .در ایــن مطالعــه ایــن مالحظــات اخالقــی
مدنظــر قــرار گرفــت :رضایــت شــفاهی مشــارکت کننــدگان جلــب
شــد ،در رونــد جلــب مشــارکت شــرکتکنندگان رعایــت حریــم
خصوصــی افــراد در نظــر گرفتــه شــد ،شــرکتکنندگان در شــرکت
یــا تــرک همکاریشــان در مطالعــه ،در هــر زمــان ،آزادی کامــل
داشــتند .پنــج روز پــس از اتمــام دروه آموزشــی از دو گــروه آزمایشــی
و گــواه پسآزمــون گرفتــه شــد .بــه منظــور تجزیــه و تحلیــل دادههــا
از شــاخصهای آمــاری توصیفــی در چهارچــوب جــدول فراوانــی
و درصــد بــرای توصیــف دادههــا و از آزمــون تحلیــل کـ ــوواریانس
چــندمـ ــتغیره بــا کمــک نـرمافـ ــزار  SPSSبــرای آزمون فــرضــیهه ــای
پژوهشــی بهــره گرفتــه شــد.
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جدول  )3توصیف شـاخصهای پژوهش

گروه آزمایشی
پسآزمون

پیشآزمون

متغیرهای وابسته

گروه گواه
پسآزمون

پیشآزمون

میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

توهیـن به معلم

2/71

0/50

1/51

0/68

2/44

0/54

2/06

0/36

بـی توجهی به قوانین

2/90

1/01

1/83

0/42

2/83

0/82

2/46

0/86

مبارزهطلبی

2/35

0/84

1/17

0/43

2/17

0/35

1/97

0/41

حواسپرتی

3/05

0/72

2/60

0/59

3/08

0/87

2/76

0/78

اذیت و آزار همکالسـیها

3/01

0/97

1/98

0/67

3/05

0/68

2/58

0/56

رفتارهـای بیانضباطی ( کل)

2/81

0/62

1/71

0/37

2/71

0/47

2/37

0/47

رهبری

1/56

0/48

2/96

0/72

1/32

0/40

1/87

1/19

رفتار دوستانه

1/48

0/39

2/93

1/03

1/58

0/30

2/41

0/75

درک دانشآموزان

1/47

0/36

3/21

0/57

1/57

0/33

2/11

0/63

مسئولیتپذیری

2/33

0/65

3/18

0/39

2/08

0/66

2/33

0/62

اطمینان بهخود

1/28

0/29

2/67

0/60

1/42

0/39

2/01

0/22

رضایت داشتن

1/67

0/46

2/20

0/78

1/43

0/32

1/55

0/44

عدم تنبیه

2/02

0/32

3/02

0/44

1/95

0/42

2/25

0/36

عدم سختگیری

2/31

0/54

3/53

0/47

2/47

0/81

2/20

0/68

تعامـل معلم-دانشآموز ( کل)

1/77

0/30

2/96

0/31

1/73

0/29

2/06

0/22

براسـاس یافتههـای جـدول ( )3در پیشآزمـون گـروه آزمایشـی
میانگیـن و انحـراف معیـار رفتارهـای بیانضباطـی دانشآمـوزان
و تـعامـ ــل م ــعلم-دانشآم ــوز بـه ترتیـب برابـر بـا 2/81 ±0/62
و  1/77 ±0/30و در پـ ـ ـسآزم ـ ــون بـ ــراب ــر بـا  1/71 ±0/37و
 2/96 ±0/31اسـت .همچنیـن در پیشآزمـون گـروه گـواه میانگین
و انحـراف معیـار رفتارهـای بیانضباطـی دانشآمـوزان و تعامـل

معلم-دانشآمـوز بـه ترتیـب برابر بـا  2/71 ±0/47و 1/73 ±0/29
و در پـ ـ ـ ـسآزم ـ ـ ـ ـ ـ ــون بـ ــرابـ ــر بـا  2/37 ±0/47و 2/06 ±0/22
ا س ــت.
قبـل از بررسـی فرضیـات پژوهـش ،پیـش فـرض نرمـال بـودن
دادههـا بـا اسـتفاده از آزمـون کالموگروف-اسـمیرنوف ()K-S
بررسـی شـد (جـدول .)4

پیشآزمون

متغیر

آماره Z

معناداری

آماره Z

معناداری

رفتارهـای بی انضباطی

0/50

0/96

0/83

0/48

تعامل معلم-دانشآموز

0/57

0/90

0/85

0/46

هــر گــاه سطح معناداری مقدار آمارهی بهدست آمده از 0/05
بزرگتـر باشـد ،فـرض مبتنـی بـر نرمـال بـودن دادههـا تأییـد میشـود.
بـر اسـاس یاف ــتههای ایـن آزم ــون م ــتغیر رف ــتارهای بیانضباطـی
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جدول  )4بررسـی پیش فرض نرمال بودن دادهها
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در پسآزم ــون بـه ترتیـب در سـطح  0/90و  0/46نرمـال بـود.
یکـی دیگـر از پیشفرضهـای تحلیـل کواریانـس همگنـی شـیب

رگــرسـ ــیون مـ ـیباشـ ــد کـه بـا اسـتـف ــاده از آزم ــون  fانجـام میشـود
(جـدول .)5

جدول  )5نتایج بررسـی همگنی شـیب رگرسیون

منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

f

sig

گروه

0/025

1

0/129

0/722

پیشآزمـون رفتارهای بی انضباطی

0/093

1

0/483

0/493

گـروه * پیشآزمـون رفتارهای بی انضباطی

0/033

1

0/169

0/684

گروه

0/351

1

5/244

0/053

پیشآزمـون تعامل معلم-دانشآموز

0/273

1

4/073

0/064

گـروه * پیشآزمون تعامل معلم-دانشآموز

0/039

1

0/582

0/453

بـا توجـه بـه جـدول ( )5مالحظـه میشـود سـطح معنـاداری
متغیـر گـروه * پیشآزمـون رفتارهـای بیانضباطـی برابـر  0/684و
سـطح معنـاداری متغیـر گـروه * پیشآزمـون تعامـل معلم-دانشآمـوز
 0/453میباشد که در هر دو مورد بزرگتر از  0/05است .بنابراین
میتـوان پذیرفـت که پیشفرض همگنی شـیب رگرسـیون رعــایت

شـده است.
پیشفــرض دیگــــــر در تحــــــــلیل کوواریانــس چــندمــــــتغیره،
وجــــود همگنــی واریانــس متغیرهــای پژوهشــی اســت .بــرای
بررســی ایــن پیـــــــش فـــــرض از آزمـــــون لــون 1اســتفاده شــــــد
(جــدول .)6

جـدول  )6نتایج بررسـی پیشفرض وجـود همگنی واریانس متغیرهای پژوهش

متغیرهای وابسته
رفتارهـای بی انضباطی

تعامل معلم-دانشآموز

آزمایشی

1/71

0/37

گواه

2/37

0/47

کل

2/04

0/53

آزمایشی

2/96

0/31

گواه

2/06

0/22

کل

2/51

0/53

بـا توجـه بـه نتایـج آزمـون لـون (جـدول  )6مقـدار آمـاره  Fبـرای
متغیرهـای رفتارهـای بیانضباطـی و تعامـل معلم-دانشآمـوز بـه
ترتیـب برابـر بـا  1/027و  1/588میباشـد کـه سـطح معنـاداری هـر
دو بـا درجـات آزادی  1و  28برابـر بـا  0/320و  0/218میباشـد.
بـا توجـه بـه ایـن کـه سـطح معنـاداری هـر دو متغیـر از  0/05بزرگتـر
اسـت بنابرایـن فـرض همگنـی واریانسهـا پذیرفتـه میشـود.

1/027

1/588

1

1

df2
28

28

0/320

0/218

بررسـی فرضیات پژوهش
فرضیـه اول :آمـوزش مهارتهـای ارتباطی بـر کاهش رفتارهای
بیانضباطـی تأثیـر مثبت و معناداری دارد.
برای بررسی فرضیه فوق از آزمون تحلیل کواریانس تکمتغیره
استفاده شد که نتایج آن در جدول ( )7ارائه شده است:
1. leven
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گروه

میانگین

انحراف معیار

F

df1

Sig
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جدول  )7نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسـی تفاوت متغیر رفتارهای بیانضباطی در گروههای آزمایشـی و گواه

متغیرهای وابسته

میانگین پسآزمون
آزمایشی

گواه

توهیـن به معلم

1/51

2/06

بیتوجهـی به قوانین

1/83

2/46

مبارزهطلبی

1/17

1/97

حواسپرتی

2/06

2/76

اذیت و آزار همکالسـیها

1/98

2/58

رفتارهـای بیانضباطی ( کل)

1/71

2/37

منبع
گروه

2/571

1

خطا

8/190

27

کل

106/778

30

گروه

3/014

1

خطا

12/936

27

کل

154/625

30

گروه

4/664

1

خطا

4/959

27

کل

84/444

30

گروه

3/641

1

خطا

13/156

27

کل

192/417

30

گروه

2/685

1

خطا

10/727

27

کل

169/875

30

گروه

3/303

1

خطا

5/045

27

کل

133/617

30
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8/476

6/290

25/397

7/472

6/759

17/677

0/007

0/018

0/001

0/011

0/015

0/001

0/239

0/189

0/485

0/217

0/200

0/396

آمـوزش مهارتهـای ارتباطـی بـر کاهـش مبـارزه طلبـی تأثیـر مثبـت
و معنـاداری دارد کـه میـزان ایـن تأثیـر  0/485میباشـد.
میانگیــن حواسپرتــی در پسآزمــون گــروه آزمایشــی ()2/06
بهطــور معنــاداری از گــروه گــواه ( )2/76پایینتــر اســت
( .)sig=0/011 ،f =7/472بــر ایــن اســاس تأییــد میشــود
کــه آمــوزش مهارتهــای ارتباطــی بــر کاهــش حواسپرتــی
تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد کــه میــزان ایــن تأثیــر 0/217
میباشــد.
م ـ ــیانگین اذیـت و آزار ه ـ ــمکالسیها در پسآزم ــون گ ــروه
آزم ـ ــایشی ( )1/98بهطـور مـ ــعناداری از گــروه گــواه ()2/58
پایینتر است ( .)sig=0/015 ،f=6/759بر ایـ ــن اس ــاس تأیید
م ـیشـ ــود کـه آم ـ ــوزش مهارتهـای ارتباطـی بـر کاهـش اذیت و
آزار هــمکالسیها تأثیـر مثبـت و معنـاداری دارد کـه میـزان ایـن
تأثیـر  0/200میباشـد.
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بر اســـاس یافتههای جــدول فـــوق:
میانگیـن توهیـن بـه معلـم در پسآزمـون گـروه آزمایشـی ()1/15
بهطـور معنـاداری از گـروه گـواه ( )2/06پایینتر اسـت (،f=8/476
 .)sig=0/007بر این اساس تأیید میشود که آموزش مهارتهای
ارتباطـی بـر کاهـش توهیـن بـه معلـم تأثیـر مثبـت و معنـاداری دارد
کـه میـزان ایـن تأثیـر  0/239میباشـد.
میانگیـن بیتوجهـی بـه قوانیـن در پسآزمـون گـروه آزمایشـی
( )1/83بهطـور معنـاداری از گـروه گـواه ( )2/46پایینتـر اسـت
( .)sig=0/018 ، f=6/290بر این اسـاس تأیید میشـود که آموزش
مهارتهـای ارتباطـی بـر کاهـش بـی توجهـی بـه قوانین تأثیـر مثبت
و معنـاداری دارد کـه میـزان ایـن تأثیـر  0/189میباشـد.
م ـ ــیانگین مـ ــبارزهطلبی در پسآزمــون گـروه آزمایشـی ()1/17
بهط ـ ـ ــور م ـ ـ ـ ــعناداری از گ ــروه گ ــواه ( )1/97پای ـی ـ ـ ـنتر اسـ ــت
( .)sig=0/001 ،f=25/397بـر ایـن اسـ ــاس تأییـد میشـود کـه
۱۴01

مجموع مجذورات درجه آزادی
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Sig

اثر
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میانگیـن رف ــتارهای بیانضباطـی دانشآمـوزان در پسآزمـون
گـروه آزمایشـی ( )1/71بهطـور معنـاداری از گـروه گـواه ()2/37
پایینتر اسـت ( .)sig=0/001 ، f= 17/677بر این اسـاس فرضیه
اول پژوهـش (آمـوزش مهارتهـای ارتباطـی بـر کاهـش رفتارهـای
بیانضباطـی دانشآمـوزان تأثیـر مثبـت و معنـاداری دارد) تأییـد

میشـود کـه میـزان ایـن تأثیـر  0/396میباشـد.
فرضـــــیه دوم :آمـ ــوزش م ـ ـ ـهـ ــارته ـ ــای ارتباطـی بـر تعــامـ ـ ــل
مــعلم-دانشآموز تأثیـر مثبـت و معنـاداری دارد.
برای بررسی فرضیه فوق از آزمون تحلیل کواریانس تکمتغیره
استفاده شد که نتایج آن در جدول ( )8ارائه شده است:

جدول  )8نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسـی تفاوت تعامل معلم-دانشآموز در گروههای آزمایشـی و گواه

متغیرهای وابسته

میانگین پسآزمون

رهبری

2/96

1/87

رفتار دوستانه

2/93

2/41

درک دانشآموزان

3/21

2/11

مسئولیتپذیری

3/18

2/33

اطمینان بهخود

2/67

2/01

رضایت داشتن

2/20

1/55

عدم تنبیه

3/02

2/25

عدم سختگیری

3/53

2/20

تعامـل معلم دانشآموز ( کل)

2/96

2/06

گروه

6/849

1

خطا

26/560

27

کل

212/333

30

گروه

4/813

1

خطا

22/666

27

کل

220/861

30

گروه

8/164

1

خطا

9/451

27

کل

231/694

30

گروه

4/897

1

خطا

7/439

27

کل

241/861

30

گروه

3/653

1

خطا

5/392

27

کل

174

30

گروه

3/739

1

خطا

10/635

27

کل

120/222

30

گروه

4/261

1

خطا

4/567

27

کل

217/972

30

گروه

12/934

1

خطا

9/585

27

کل

269/500

30

گروه

5/960

1

خطا

1/780

27

کل

197/786

30

F

6/963

5/733

23/321

17/774

18/293

9/492

25/191

36/435

90/407

0/014

0/024

0/001

0/001

0/001

0/005

0/001

0/001

0/001

فروردین و اردیبهشت

۱۴01

ســال بیـست و دوم ،شـماره  1ـ ـ پـیاپی 167

0/205

0/175

0/463

0/397

0/404

0/260

0/483

0/574

0/770
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بحث
ایـن مطالعـه بـا هـدف بررسـی اثربخشـی آمـوزش مهارتهـای
ارتباطـی بـر بیانضباطـی دانشآمـوزان و تعامـل معلم-دانشآمـوز
انجـام گرفـت .یافتـه اول نشـان داد کـه آمـوزش مهارتهـای
ارتباطـی بـر کاهـش رفتارهـای بیانضباطـی دانشآمـوزان (توهیـن
بـه معلـم ،بیتوجهـی به قوانیـن ،مبارزهطلبی ،حواسپرتی ،اذیت و
آزار همکالسیها) تأثیر مثبت و معناداری دارد .این یافته با نتایج
مطالعات پیشین ( )43 ،34 ،31 ،28-26همخوان است .نتیجه
بهدسـت آمـده را میتـوان براسـاس نتایـج مطالعـات مصرآبـادی و
همـکاران ( )22و بشـر و همـکاران ( )26اینگونـه تبییـن کـرد کـه
آمـوزش مهارتهـای ارتباطـی بـه معلـم سـبب میشـود کـه معلـم
بـر مهارتهـای توجـه کـردن ،گـوش دادن ،تشـویق کـردن ،محتـرم
شـمردن ،حـل و فصـل تعارضـات ،سـخنرانی کـردن و ارائـه بازخورد
تسـلط داشـته باشـند و در نتیجـه بتواننـد کالس درس را بهتـر
مدیریـت کننـد ،باعـث افزایـش مشـارکت دانشآمـوزان در کالس
درسشـوند ،بهطـور مطلوبتـری از زمـان آمـوزش اسـتفادهکننـد و
ً
نهایتـا شـاهد رفتارهـای بیانضباطـی کمتـری (از قبیـل بـی احترامـی
نسـبت بـه مربیـان ،معلمـان و اولیـاء مدرسـه و همچنیـن عـدم
احتـرام بـه قوانـی و حقـوق دانشآمـوزان دیگـر ) از دانشآمـوزان
باشـند .بشـر و همـکاران معتقدنـد کـه معلمانـی کـه از توانایـی الزم
بـرای برقـراری ارتبـاط بـا دانشآمـوزان برخـوردار نیسـتند ج ّـو منفـی
در کالس ایجـاد میکننـد ،دانشآمـوزان را در تصمیمگیریهـای
ک ــلاس درس م ـ ـشـ ــارکت نم ـیدهـ ــند و در نتیـ ــجه مـ ــیزان ع ـ ــدم
رضـ ــایت دانشآمـ ــوزان از کالس درس باالتـر رف ــته و رفـ ــتارهای
بیانضباطـی بـروز بیشـتری پیـدا میکننـد ( .)26زارع المشـیری و
صابـر معتقدنـد معلمانـی کـه دارای مهارتهـای ارتباطـی هسـتند،
ج ّـو روانی-اجتماعـی مناسـبی در کالس درس ایجـاد میکننـد کـه
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بر اسـاس یافتههای جدول فوق:
میانگیـن رهبـری در پسآزمـون گـروه آزمایشـی ( )2/96بهطـور
معناداری از گروه گواه ( )1/87باالتر است (.)sig=0/014 ،f =6/963
بـر ایـن اسـاس تأییـد میشـود کـه آمـوزش مهارتهـای ارتباطـی بـر
رهبـری تأثیـر مثبـت و معنـاداری دارد کـه میـزان ایـن تأثیـر 0/205
میباشـد.
میانگیـن رفتـار دوسـتانه در پسآزمـون گـروه آزمایشـی ()2/93
بهطـور معنـاداری از گـروه گـواه ( )2/41باالتـر اسـت (،f =5/733
 .)sig=0/024بر این اسـاس تأیید میشـود که آموزش مهارتهای
ارتباطـی بـر رفتـار دوسـتانه تأثیـر مثبـت و معنـاداری دارد کـه میـزان
ایـن تأثیـر  0/175میباشـد.
میانگیـن درک دانشآمـوزان در پسآزمـون گـروه آزمایشـی
( )3/21بهطـور معنـاداری از گـروه گـواه ( )2/11باالتـر اسـت
 .)sig=0/001 ،f=32/32بـر ایـن اسـاس تأییـد میشـود کـه آمـوزش
مهارتهـای ارتباطـی بـر درک دانشآمـوزان تأثیـر مثبت و معناداری
دارد کـه میـزان ایـن تأثیـر  0/463میباشـد.
میانگیـن مسـئولیتپذیری در پسآزمـون گروه آزمایشـی ()3/18
بهطـور معنـاداری از گـروه گـواه ( )2/33باالتـر اسـت ،f=17/74
 .)sig=0/001بـر ایـن اسـاس تأیید میشـود که آمـوزش مهارتهای
ارتباطـی بـر مسـئولیتپذیری تأثیـر مثبـت و معنـاداری دارد کـه
میـزان ایـن تأثیـر  0/397میباشـد.
میانگیـن اطمینـان بهخـود در پسآزمـون گـروه آزمایشـی ()2/67
بهطـور معنـاداری از گـروه گـواه ( )2/01باالتـر اسـت ،f =40/41
 .)sig=0/001بـر ایـن اسـاس تأیید میشـود که آمـوزش مهارتهای
ارتباطـی بـر اطمینـان بـه خـود تأثیـر مثبـت و معنـاداری دارد کـه
میـزان ایـن تأثیـر  0/404میباشـد.
میانگیـن رضایـت داشـتن در پسآزمون گروه آزمایشـی ()2/20
بهطـور معنـاداری از گـروه گـواه ( )1/55باالتـر اسـت ،f =9/492
 .)sig=0/005بـر این اسـاس تأیید میشـود کـه آموزش مهارتهای
ارتباطـی بـر رضایـت داشـتن تأثیر مثبت و معنـاداری دارد که میزان
ایـن تأثیـر  0/260میباشـد.
میانگیـن عـدم تنبیـه در پسآزمـون گـروه آزمایشـی ()3/02
بهطـور معنـاداری از گـروه گـواه ( )2/25باالتـر اسـت ،f =25/191
 .)sig=0/001بـر ایـن اسـاس تأیید میشـود که آمـوزش مهارتهای
ارتباطـی بـر عـدم تنبیـه تأثیـر مثبـت و معنـاداری دارد کـه میزان این
تأثیـر  0/483میباشـد.
میانگیـن عـدم سـختگیری در پسآزمـون گـروه آزمایـش ()3/53
بهطـور معنـاداری از گـروه گـواه ( )2/20باالتـر اسـت ،f =36/435

 .)sig=0/001بر این اسـاس تأیید میشـود که آموزش مهارتهای
ارتباطـی بـر عـدم سـختگیری تأثیـر مثبـت و معنـاداری دارد کـه
میـزان ایـن تأثیـر  0/574میباشـد.
میانگیـن تعامـل معلم-دانشآموز در پسآزمون گروه آزمایشـی
( )2/96بهطـور معنـاداری از گـروه گـواه ( )2/06باالتـر اسـت
( .)sig=0/001 ،f =17/677بـر ایـن اسـاس فرضیـه دوم پژوهـش
(آمـوزش مهارتهـای ارتباطـی بـر تعامـل معلم-دانشآمـوز
دانشآمـوزان تأثیـر مثبـت و معنـاداری دارد) تأییـد میشـود کـه
میـزان ایـن تأثیـر  0/770میباشـد.
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نقـش مهمـی در حـل مشـکالت ماننـد تـرک تحصیـل ،غیبـت از
ک ــلاس ،انـدوه و افـ ــسردگی دانشآمـوزان ،برخـورد و تنشهـای
بیـ ــن کــلاسی ،وظ ــیفـ ـهگــرایی و رقــابت یـا رفاقـت کالسـی ،ایف ـ ــا
میکنـد ( .)43مصرآبـادی و همـکاران معتقدنـد معلمانـی کـه از
توانایی برقراری ارتباط مناسـب با دانشآموزان برخوردار نیسـتند،
در روابـط خـود بـا دانشآمـوزان بیشـتر از اقتـدار تنبیهـی اسـتفاده
میکننـد و در نتیجـه شـاهد بیانضباطـی بیشـتر دانشآمـوزان
خواهنـد بـود ( .)22تقیپـور و غفـاری بیـان میکننـد کـه ضعـف
مهارتهـای ارتباطـی معلـم یکـی از مهمتریـن عوامـل بیانضباطـی
دانشآمـوزان اسـت ( .)23حیـران پـور اظهـار میکنـد کـه میـان
قانونگریـزی دانشآمـوزان و ارتباطـات نامناسـب معلمـان و کادر
مدرسـه رابطـه وجـود دارد ( .)24بـازرگان و غالمعلـی لواسـانی
معتقدنـد کـه ارتبـاط نامطلـوب معلـم و مدیریـت مدرسـه در کنـار
فضـای آموزشـی مناسـب و حجـم زیـاد کتابهـای درسـی در
ایجـاد خشـونت کالمـی دانشآمـوزان نقـش دارد ( .)25بریمـن و
همـکاران بیـان میکننـد معلمانـی کـه دارای مهارتهـای ارتباطـی
مناسـب هسـتند بهتـر میتواننـد تعاملات انسـانی بـا دانشآموزان
برقـرار کننـد ،سـازگاری اجتماعـی ،عاطفـی و رفتـاری دانشآمـوزان
را باالتـر ببرنـد و در نتیجـه رفتارهـای بیانضباطـی دانشآمـوزان را
کاهـش دهنـد ( .)28رود و چـکا اظهـار میکننـد کـه برقـراری روابـط
دوسـتانه همـراه بـا احتـرام و رعایـت کرامـت انسـانی توسـط معلـم
مـ ـیتواند در کاه ــش بیانـضــباط ــی دانشآمـ ـ ــوزان م ــؤثر واق ـ ـ ــع
ش ــود ( .)29نوولتـی مییـر و مکلوگلیـن بـر ایـن باورنـد معلمانـی کـه
رفتـار و روابـط انسـانی خوبـی بـا دانشآمـوزان خـود برقـرار میکنند،
میتواننـد نظـم و انضبـاط بهتـری را در کالس درس ایجـاد کننـد
( .)31هریسـون و همـکاران اظهـار میکننـد وقتـی معلـم درس را
بـا وضـوح و روشـنی تدریـس میکنـد ،یادگیـری را تسـریع میبخشـد
و از آنجـا کـه دانشآمـوزان اهـداف یادگیـری را درک میکننـد
در فراینـد یادگیـری احسـاس بهزیسـتی بـه آنهـا دسـت میدهـد؛
بنابرایـن ،ارتبـاط خـوب بیـن معلـم و دانشآمـوز باعـث بهبـود و
افزایـش سـازگاری تحصیلـی در دانشآمـوزان میشـود و رفتارهـای
بیانضباطـی کمتـری از ایـن دانشآمـوزان در کالس درس بـروز
م ـیک ــند ( .)34سـا کا و ســورم ــلی م ـعـتق ــدند م ــعلمانی کـه دارای
م ــهارتهای برقـراری ارتبـاط مؤثـر هسـتند میتواننـد روابـط مثبتـی
را بـا دانشآمـوزان بسـازند و احسـاس مؤثـری را در فراینـد تدریـس
ایجـاد کـ ــنند ( .)32بلوم ــارت مـ ــعتقد اسـت کـه بیانضـ ــباطی،
ً
خ ــشونت و پرخاشـگری در مـدارس کاملا رایـج بـوده و معلمانـی
کـه نتواننـد ارتبـاط مـ ــناسبی بـا دانشآمـوزان خـود برقـ ــرار کننـد

بیشـتر شـاهد بـی انضباطـی ،خشـونت و پرخاشـگری دانشآموزان
خواهنـد بـود ( .)37كازمـن و اشـنال نیـز بـر ایـن باورنـد كـه عـدم
توانایـی معلـم در مدیریـت کالس درس و برقـراری روابـط مناسـب
بـا دانشآمـوزان در مشـکالت رفتـاری ،بـی ادبـی و بیانضباطـی
دانشآمـوزان نقـش مهمـی دارد (.)38
یافتـه دوم نشـان داد کـه آمـوزش مهارتهـای ارتباطـی بـر
بهبـود تعامـل معلم-دانشآمـوز در ابعـاد رهبـری ،رفتـار دوسـتانه،
درك كـردن ،مسـئولیتپذیری ،اطمینـان بهخـود ،رضایـت
داشـتن ،عـدم تنبیـه و عـدم سـختگیری تأثیـر مثبـت و معنـاداری
دارد .ایـن یافتـه بـا نتایـج مطالعـات پیشـین ()34 ، 33 ،30 ،27
همخـوان اسـت .نتیجـه بهدسـت آمـده را میتـوان براسـاس
نتایـج مطالعـات اوگوانـا ( )27و مارتیـن و مـارش ( )33اینگونـه
تبییـن کـرد کـه آمـوزش مهـارت ارتباطـی بـه معلـم سـبب میشـود
کـه وی بتوانـد بـا دانشآمـوزان بهخوبـی کنـار بیایـد ،از طریـق
تعامـل بـا دانشآمـوزان اطالعـات بیشـتری دربـاره آنهـا بهدسـت
آورد ،بتوانـد بهراحتـی منظـور و احسـاس خـود بـه آنهـا را منتقـل
کنـد ،توانایـی برقـراری ارتبـاط دوسـتانه بـا آنهـا را داشـته باشـد.
از آنجـا کـه معلمـان آمـوزش دیـده در برخـورد بـا دانشآمـوزان
از ویژگیهـای پذیرندگـی ،گرمـی ،حمایـت ،احتـرام و همـکاری
برخوردارنـد ،بـه عقایـد و افـکار دانشآمـوزان احتـرام میگذارنـد،
صبـور و پرتحمـل و بردبـار هسـتند ،بـه دانشآمـوزان خـود در
کالس درس آزادی عمـل میدهنـد ،بـه تفاوتهـای فـردی
دانشآمـوزان توجـه دارنـد ،آنهـا را در فراینـد یاددهی-یادگیـری
مشـارکت میدهنـد بنابرایـن میتواننـد تعامـل مطلوبـی بیـن خـود
و دانشآمـوزان ایجـاد کننـد .اوگوانـا معتقـد اسـت معلمانـی کـه
وقـت بیشـتری را بـا دانشآمـوزان سـپری میكننـد و سـریع درس را
شـروع نمیكننـد ،شـانس باالتـری بـرای برقـراری رابطـهای صمیمـی
و قـوی بـا دانشآمـوزان دارنـد و در نتیجـه تعامـل بهتـری بین معلم
و دانشآمـوزان در کالس درس ایجـاد میشـود ( .)27کادیمـا و
همـکاران معتقدنـد کـه معلمانـی کـه دارای مهارتهـای ارتباطـی
مناسـبی هسـتند ،تعاملات آموزشـی و عاطفـی مطلوبـی بیـن خـود
و دانشآمـوزان ،ایجـاد میکننـد کـه پیامـد آن پیشـرفت تحصیلـی
بـاال و کاهـش مشـکالت رفتـاری دانشآمـوزان میباشـد (.)30
مارتیـن و مـارش دریافتنـد برخـی از مهمتریـن پیشـایندهای تعامـل
معلم-دانشآمـوز میتـوان بـه ارتبـاط بـا معلـم ،مشـارکت کالسـی،
لـذت بـردن از مدرسـه ،مسـئولیت معلـم و اثـر بازخورد معلم اشـاره
کـرد ( .)33هریسـون و همـکاران اظهـار میکننـد کـه معلمان دارای
مهارتهـای ارتباطـی ،تعاملات خوبـی بیـن خـود و دانشآمـوزان
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ایجـاد کـرده کـه ایـن امر باعث بهبـود و افزایش سـازگاری تحصیلی
در آنـان میشـود ( .)34ریـو بیـان میکنـد کـه تعامالت و اشـتیاق و
پویایـی دانشآمـوزان در کالس بـه فضـای آموزشـی بسـتگی دارد
کـه معلـم دارای مهـارت ارتباطـی آنرا ایجـاد کـرده اسـت (.)35
واینبرگـر و مـک کامبـز نیـز معتقدنـد معلمانـی کـه از سـبک ارتبـاط
منفـی اسـتفاده میکننـد نسـبت بـه حرفـه خـود بـی عالقـه ،مـردد و
ناراضـی هسـتند و ایـن نارضایتـی و تردیـد بـه آنهـا اجـازه نمیدهـد
کـه بـا دانشآمـوزان خـود تعامـل مناسـبی را برقـرار کننـد (.)36
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تقدیر و تشـکر
ایـن مطالعـه مسـتخرج از پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد رشـته
مدیریـت آموزشـی دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان بـوده اسـت.
نویسـندگان بـر خـود الزم میبیننـد از همـه کسـانی کـه بـا مـا در
انجـام هـر چـه بهتـر مطالعـه همـکاری داشـتند و بـه ویـژه معلمـان
مـورد مطالعـه کمـال تشـکر و قدردانـی را داشـته باشـند.

تعـارض منافع
ایـن مطالعـه بـا هزینـه شـخصی نویسـنده اول مطالعـه انجـام
گرفتـه اسـت .تعـارض منافـع وجـود نـدارد.
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در مجمـوع یافتههـای ایـن مطالعـه نشـان داد کـه آمـوزش
مهارتهـای ارتباطـی بـه معلم هم در کاهش رفتارهای بیانضباطی
دانشآمـوزان و هـم در بهبـود تعامـل معلم-دانشآمـوز تأثیـر مثبـت
و معنـاداری دارد .بـا توجـه بـه یافتههـای ایـن مطالعـه بـه معلمـان
پیشـنهاد میشـود کـه بـرای برقـراری یـک ارتبـاط مؤثـر در کالس
درس میتواننـد:
□ مهارتهـای کالمـی را بـا اسـتفاده از مثالهـا یـا نمونههـای
خـاص در زمـان تدریـ ــس ،آرامتـر و شـ ـمـ ــردهتر صحبـت کـردن
بـرای درک بهتـر دانشآمـوزان ،عـدم اسـتفاده از واژههـای فنـی و
تخصصـی زمـان صحبـت کـردن ،بهکار بـردن اصطالحـات عامیانه
و ضـرب المثلهـا در خلال صحبـت ارتقـا ببخشـند؛
□ مهارتهـای شـنود فعـال را از طریـق آشـنایی بـا زبـان رایـج،
توجـه بـه معانـی متعـدد کلمـات ،تمایـل بیشـتر بـه گـوش کـردن تـا
صحبـت کـردن ،تمرکـز کامـل بـر روی موضـوع جهـت جلوگیـری از
حواسپرتـی ،تلاش جهـت ارزیابـی صحبتهـای دانشآمـوز در
زمـان گـوش کـردن ارتقـا ببخشـند؛
□ مهارتهـای بازخـورد را بـا اسـتفاده از کلماتـی همچـون
خـوب اسـت ،ادامـه بدهیـد ،اختصـاص زمـان بـرای فکـر کـردن
قبـل از ارائـه بازخـورد دادن ارتقـا ببخشـند؛
□ و مهارتهـای غیرکالمـی را از طریـق برقـراری تماس چشـمی،
توجـه بـه حـاالت صـورت ،حـرکات فـرا زبانـی ماننـد بلندبـودن ُتـن
صـدا ،زبـان بـدن ،تعییـن حریـم شـخصی ،ظاهـر و پوشـش مناسـب
ارتقـا ببخشـند.
□ همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه مهارتهـای ارتباطـی آموختنـی
هسـتند بـه مدیـران عالـی سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی
طراحـی برنامـهای مـدون جهـت آمـوزش مهارتهـای ارتباطـی
بهصـورت کارگاههـای آموزشـی ،بروشـور و یـا تدویـن کتـاب بـرای
معلمـان پیشـنهاد میشـود.

از آنجـا کـه ایـن مطالعـه بـر روی معلمـان زن دوره ابتدایـی
مـدارس اسـتثنایی شـهر زاهـدان (اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان)
انجـام شـده اسـت؛ لـذا در تعمیـم آن بـر سـایر معلمـان بایـد
احتیـاط نمـود .بـه سـایر پژوهشـگران انجـام چنیـن مطالعاتـی بـر
روی معلمـان مـرد مـدارس اسـتثنایی توصیـه میشـود .همچنیـن
بـا توجـه بـه ایـن کـه در ایـن پژوهـش از ابزارهـای خودگزارشدهـی
رفتارهـای بیانضباطـی دانشآمـوزان و تعامـل معلم-دانـش
آمـوز اسـتفاده شـد کـه ممکـن اسـت افـراد نسـبت بـه پاسـخگویی
پرسـشها سـوگیری داشـته باشـند و دقـت نتایـج کمتـر شـود،
بنابرایـن پیشـنهاد میشـود کـه در مطالعـات آتـی ،علاوه بـر
پرسشـنامه از مصاحبـه و مشـاهده هـم بـرای جمـعآوری اطالعـات
اسـتفاده شـود.
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