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سال سوم ،تابستان  ،1393شماره 1

باعزت نفس دانشآموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر آبدانان
نعمتاله ناصرزاده ،1سعید شیخی
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چكیده
هدف و زمینه :پژوهش حاضر بررسی مدیریت كالس معلمان در مدارس به عنوان جزئی از برنامه درسی پنهان و ارتباط
آن با عزت نفس دانشآموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر آبدانان میباشد.
مواد و روشها :روش انجام پژوهش از نوع آمیخته بود و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی
شهر آبدانان که در سال تحصیلی  93-94مشغول به تحصیل بودهاند ،میباشد .نمونه این پژوهش یک نمونه در دسترس
و شــامل دو کالس میباشــد که ،یكی از آنها دارای معلمی اســت كه در اداره كالس از روش اقتدارگرا اســتفاده میكنند
و دیگری دارای معلمی اســت كه از روش اســتقالل گرا اســتفاده میكند .ابزار اندازهگیری نیز شــامل مشــاهده مســتقیم و
پرسشنامه محقق ساخته است كه برای تضمین روایی و پایایی آن از نظرات متخصصان علوم تربیتی استفاده شده است.
یافتهها :نتایج تجزیه و تحلیل دادهها حاكی از آن اســت كه ،معلم اقتدارگرا در اداره كالس بیشــتر دانشآموزان را كنترل
میكند ،در كالس او تقســیم قدرت زیادی به چشــم میخورد و تعداد معدودی از دانشآموزان مورد توجه معلم هســتند،
دانشآمــوزان او از عــزت بــه نفس پایینی برخوردارهســتند به گونهای كــه حتی زمانی كه دانشآموزان زرنگ كالس پایه
تابلو میروند ،دچار استرس و اضطراب میشوند .ولی در كالس معلم استقاللگرا معلم به همه دانشآموزان به یك نحو
نگاه میكند و به همه آنها توجه دارد ،دانشآموزان حتی دانشآموزانی كه از نظر درسی پایینتر از دیگران هستند هنگام
رفتن پایه تابلو اســترس ندارند ،روابط دانشآموزان با هم و با معلم مبتنی بر صمیمیت اســت ،معلم كمتر از تنبیه و بیشــتر
از تشویق استفاده میكند.
واژگان کلیدی :برنامه درسی ،برنامه درسی پنهان ،مدیریت کالس ،عزت نفس

مقدمه

آشكار و مدون قرار دارند و ضمن آن تجاربی را كسب میكنند

نظام آموزش و پرورش هر جامعه نیز از انتقال پنهان و آشكار

كه به شكل غیر مستقیم یا غیرآگاهانه ،شكلدهنده فرهنگ و

ارزشها ،هنجارها و نگرشهای خاص به فراگیران فارغ نیست.

ارزشهای مورد پذیرش آنان است .اثربخشی این تجارب

در مدرسه دانشآموزان طی دورهای طوالنی كه تأثیرپذیرترین

به مراتب بیشتر از روشهای مستقیم و كوششهای آگاهانه

دورههای رشد فردی است ،در معرض آموزش برنامههای

است ( .)1با آنكه در دهههای اخیر ،مفهوم برنامه درسی پنهان

1ـ گروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی مرکز آبدانان ،ایالم ،ایران
2ـ گروه علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه پیام نور آبدانان ،ایالم ،ایران
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و تحقیقات برنامه درسی ایفا كرده است در كشور ما وجه

و در هر کار و جریانی دست و دلشان میلرزد و تردید دارند،

غالب توجه دستاندركاران تعلیم و تربیت و محققان ،برنامه

نمیدانند ،میتوانند یا نمیتوانند .دوم اینکه بزرگترها مجال

درسی رسمی یا آشكار بوده است .لذا بخش قابل توجهای

و فرصت الزمه را به آنان نمیدهند ،یعنی نمیگذارند کودکان

از برنامههای درسی كه دانشآموزان در نظامهای آموزشی

و نوجوانان ارزشمندیهای خود را بروز دهند .همیشه با کلمه

عم ً
ال در معرض آن قرار میگیرند ،خصوص ًا اثر نیرومند

هنوز زود است یا اینکه کار شما نیست کودکان و نوجوانان

برنامه درسی پنهان ناشی از محیطاجتماعی مدرسه بر روی

را دلسرد مینمایند و از انجام کارها و خلق ابتکارات ممانعت

دانشآموزان مورد كم توجهی و غفلت قرار گرفته است (.)2

به عمل میآورند .نکته بسیار دقیقی که میتوان آن را علت

برنامه درسی پنهان ابعاد گستردهای را در برمیگیرد ،از جمله:

اساسی دانست این است که در خانوادهها و محیط مدارس

جو اجتماعی مدرسه ،روابط دانشآموزان با هم و با معلمان

اساس ًا روح تأیید و صحت گذاشتن وجود ندارد ،لذا کودکان

خود ،ظاهر فیزیکی مدرسه و کالس درس وغیره .یکی از این

و نوجوانان این مرز و بوم جزء عدهای ،همه عم ً
ال تحقیر شده

ابعاد ،نحوه مدیریت كالس درس معلمان در مدرسه است .در

هستند و رغبتها و عالقهها در آنان مرده است (.)5

ارتباط با این بُعد از برنامه درسی پنهان میتوان اینگونه بیان

برنامه درسی پنهان شامل همه عقاید ،ارزشها و ادراکاتی

کرد که ،هر چقدر دانشآموزان در مدرسه و کالس درس در

میباشد که در دانشآموزان در یک مؤسسه آموزشی تصویب

مسائل مربوط به مدرسه و کالس مشاركت داده شوند و از

میشوند ،نه از طریق تدریس رسمی ،بلکه ناخودآگاه ،به وسیله

توانمندیهای آنها استفاده شود ،كمك خواهد کرد كه آنها

آنچه که دانشآموزان بهطور ضمنی از مؤسسه آموزشی کسب

عزت نفس بیشتری پیدا كنند و عوامل مدرسه و معلمین را

میکنند ( .)6مدیریت کالس درس را به عنوان اصطالح جامعی

منصفتر بدانند ،این كار سبب نزدیكی بیشتر عوامل مدرسه

که دربرگیرنده تالشهای معلم برای نظارت بر فعالیتهای

به دانشآموزان میگردد .عالوه براین توانمندیهای آنها را

کالس درس از جمله رفتار دانشآموزان ،تعامالت دانشآموزان

رشد داده و عزت نفس دانشآموزان را تقویت میكند .بنابراین

و نیز یادگیری میباشد ،به کار بردهاند .از سوی دیگر ،تقریب ًا

مدیریت کالس درس یکی از مهمترین مسایل در تنظیمات

در مورد همه كودكان این موضوع مصداق دارد كه تحسین

آموزش و پرورش و مورد نیاز برای بررسی اعتقادات و اعمال

و تشویق بیشتر از تنبیه و عیبجویی میتواند رفتاری را در

مدیریت کالس درس معلمان است (.)3

كودك نهادینه كند كه بزرگساالن خواهان آن هستند .كودكانی

اهمیت مدیریت کالس و نقش آن در تدریس اثر بخش ،زمانی

كه فقط هنگامی وجودشان احساس میشود كه مورد انتقاد

بیشتر آشکار میشود که مشاهدهشود مربیان و مدرسان مبتدی،

باشند ،آنها یاد میگیرند كه چه كاری را نباید انجام دهند،

زمان زیادی را صرف سازماندهی و مدیریت کالس مینمایند

ولی نمیداند كه چه كاری را باید انجام دهند (.)7

و تا زمانی که نتوانند کالس خود را به درستی سازماندهی و

سعیدیرضوانی در رساله دکتری خود با عنوان تبیین برنامه

مدیریت نمایند نمیتوانند توجه و تمرکز خود را به فرآیند

درسی پنهان در درس بینش اسالمی دوره متوسطه و ارائه

یادگیری -یاددهی معطوف نمایند ( .)4عالوه براین یکی از

راهبردهایی برای استفاده از این برنامه در آموزش اثربخشی

مشکالتی که کودکان و نوجوانان دارند این است که به خود

دینی ،معرفی نموده است كه شامل -1 :ایجاد تلقی رسمی بودن

اعتماد ندارند .این عدم اعتماد دو علت اساسی دارد ،اول

در درس بینش اسالمی (فاقد بار تربیتی بودن) -2 ،ایجاد نگرش
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ارتباط آموختههای دینی با زندگی واقعی -4ایجاد و یا تقویت

تعامالت اجتماعی در محیط دارد و میتواند به وسیله آنها

جدایی دین از سیاست .او همچنین برخی از مهمترین عوامل

تعریف شود .بنابراین در همه زمانها عمل میکند ،و برای

ایجاد برنامههای درسی پنهان را نام برده است كه عبارت از)1 :

انتقال پیامهای غیرگفتاری به دانشآموزان درباره ارزشها،

مشی فلسفی-كالمی محتوای درس بینش اسالمی )2 ،استفاده از

نگرشها و اصول كمك میكند .یک ارزیابی محیطی و غیر

عناوین تكراری در طرح موضوعات در كتابهای درس دینی

منتظره ،تعامالت برنامهریزی نشده بین معلم و دانشآموزان

دورههای تحصیلی ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه )3 ،برداشت

میتواند كمك كند به آشکار کردن و فاشکردن برنامه درسی

دانشآموزان در مورد عدم انطباق مباحث بخش حكومت و

پنهان با توجه به موقعیت ( .)10عالوه براین ،آثرتون در مقاله

والیت با شرایط حاكم در جمهوری اسالمی )4 ،عدم جامعیت

خود تحت عنوان یادگیری و آموزش به بحث پیرامون دانش

در معرفی ائمه اطهار (ع) كه منجر به برداشت قدسی از مقام

خاموش و یادگیری پنهان میپردازد و از یادگیریهای پنهان

ایشان بدون توجه به الگوگیری عملی دانشآموزان از سیره

به عنوان یادگیریهایی که تحت تأثیر دانش خاموش مدرسه

این بزرگواران شده است ،میداند ( .)8عالوه براین ،علیخانی

شکل میگیرد ،نام میبرد (.)12 ،11

و مهرمحمدی در مقاله خود با عنوان بررسی پیامدهای قصد

از سوی دیگر ،عریضی ( )13در پژوهشی با عنوان مقایسه

نشده برنامه درسی پنهان ناشی از جو اجتماعی مدارس دوره

شیوههای مدیریت کالس در مدارس دولتی و منتخب بیان

توسط شهر اصفهان و ارائه راهکارهایی برای کاهش پیامدهای

میکند که ،در مدارس غیر انتفاعی عدالت آموزشی بیشتر بر

منفی آن به این نتیجه رسیدند که ،بین جو مدارس باز و بسته،

رویکردهای افراد شایسته متمرکز است و نه بر کل کالس و

دخترانه و پسرانه ،تفاوت معنادار وجود دارد .همچنین تأثیر

در مدارس عادی پیشرفته توجه معلمان به کل کالس معطوف

پیامدهای پنهان بر دانشآموزان مدارس باز و بسته ،دخترانه

است .بنابراین عدالت آموزشی در مدارس غیر انتفاعی منتخب

و پسرانه ،به طور قابل مالحظهای تفاوت است ( .)2مهرام و

تا حد زیادی از بین میرود .همچنین ،رجائیپور و همکاران

همکاران در مطالعه خود با عنوان نقش مؤلفههای برنامه درسی

در مقاله خود با عنوان بررسی رابطه بین مؤلفههای مدیریت

پنهان در هویت علمی دانشجویان (مطالعه موردی :دانشگاه

کالس و جو یادگیری در مدارس راهنمایی شهر اصفهان به این

فردوسی مشهد) به بررسی هویت علمی در میان دانشجویان

نتیجه رسیدند که معلمان دوره راهنمایی شهر اصفهان مؤلفههای

دانشگاه فردوسی مشهد پرداختهاند .نتایج آنها نشاندهنده

طراحی و سازماندهی ،رهبری و نظارت را کمی باالتر از حد

کاهش معنیدار هویت علمی در میان کلیه دانشجویان بود .سپس

متوسط و مؤلفه ارزشیابی را پایینتر از حد متوسط انجام دادهاند.

با استفاده از مدل خبرگی ،نقادی آیزنر و با استفاده از مشاهده

جو یادگیری کالس نیز باالتر از حد متوسط بوده است (.)14

و مصاحبه ،نقش هر یک از مؤلفههای برنامه درسی در کاهش

آقاحسینی در مقالهای با عنوان نظری به ضرورت و اهمیت

این هویت را مورد بررسی قرار دادند .آنها نقش مؤلفههای

بررسی مدیریت کالس درس به ضرورت مدیریت کالس

استاد ،دانشجو ،مکان فیزیکی ،روش تدریس ،ارزشیابی ،محتوا

درس میپردازد که نتایج آن میتواند به مسؤالن آموزش ضمن

و قوانین و مقررات را که از جمله عوامل برنامه درسی هستند را

خدمت و مراکز تربیت معلم کمک نماید تا با برنامهریزیها،

در کاهش هویت علمی دانشجویان مورد کاوش قرار دادند (.)9

آموزشهای مناسب و تشکیل کارگاههای آموزشی نسبت به

کنتلی ،نیز در مقاله خود با عنوان مقایسه نظریههای برنامه درسی

بهبود سبکهای مدیریتی معلمان اقدام نمایند ( .)15عالوه
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معلمان ژاپنی و معلمان سایر زبانها راهنماییهای شخصی

در بین دانشجویان پایین است و الزم است در آن خصوص

را برای مدیریت کالس درس بیان میکند :سازگارباشید .با

اقدامات پیشگیرانه و درمانی صورت گیرد .آنها همچنین

دانشآموزان یک رابطه بزرگ داشته باشید .شیوههای تدریس

بیان میکنند که ،عزت نفس پایین از عوامل مؤثر بر کاهش

خود را بررسی کنید بهویژه زمانی که در مدیریت کالس خود

عملکرد تحصیلی و کیفیت زندگی هستند (.)19

دچار مشکل هستید .به طور واضح انتظارات خود را از طریق
ارتباط و معاشرت به دانشآموزان بیان کنید (.)16

مواد و روشها

تارت ویجکو و همکاران در بررسی خود با عنوان دانش

با توجه به اینکه در این پژوهش ،پژوهشگر درصدد سنجش

عملی معلمان درباره مدیریت کالس درس در کالسهای

رابطه بین مدیریت کالس معلمان و میزان عزتنفس

چندفرهنگی هلند این موضوع را مورد بررسی قرار میدهند

دانشآموزان است بنابراین روش تحقیق توصیفی و کاربردی

که ،چگونه دانش عملی معلمان درباره استراتژیهای مدیریت

است .از طرف دیگر چون در این پژوهش از روش کمی

کالس درس در ایجاد یک فضای کار مثبت در کالسهای

و کیفی استفاده شده است ،این تحقیق از نوع درهم تنیده

چند فرهنگی خودشان موفق بوده است .آنها نتیجه به دست

یا آمیخته است .جامعه آماری این پژوهش دو کالس از

آمده را اینگونه بیان میکند که ،به نظر میرسد بیشتر معلمان

دانشآموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر آبدانان میباشد که

برای اشاره به پیشینه قومی و فرهنگی دانشآموزان خود بیمیل

در سال تحصیلی  93-94مشغول به تحصیل هستند .نمونه

هستند (.)17

این پژوهش نیز یک نمونه انتخاب شده و در دسترس (نمونه

از طرف دیگر ،کاظمی در بررسی خود با عنوان بازدارندههای

هدفمند) است .به اینصورت که از میان معلمان پایه ششم

خالقیت دانشآموزان :فعالیتها و ویژگیهای معلم بیان میکند

ابتدایی ،دو معلم انتخاب شده است که یکی از آنها در اداره

که بین استفاده معلم از تنبیه با میزان کاهش خالقیت دانشآموزان

و مدیریت کالس به دانشآموزان آزادی زیاد میدهد که در این

همبستگی مثبت وجود دارد .یعنی افزایش میزان استفاده معلم

پژوهش با نام معلم استقاللگرا مشخص شده است و دیگری

از تنبیه با کاهش خالقیت دانشآموزان او همراه است .بر این

دارای معلمی است که در اداره و مدیریت کالس از روش

اساس میتوان استنباط کرد که با ایجاد فضای رعب و وحشت

سختگیرانه استفاده میکند که در این پژوهش با نام معلم

در کالس ،دانشآموزان سعی میکنند آنچه که مورد نظر معلم

اقتدارگرا نامگذاری شده است .برای انتخاب این دو معلم،

است را انجام دهند و از هرگونه نوآوری یا اصطالح ًا خودرأیی

ابتدا با مسؤلین سازمان آموزش و پرورش آبدانان در مورد

دوری کنند ( .)18همچنین فرهادی و همکاران در مقاله خود

معلمین مورد نیاز برای انجام این پژوهش مشورت کرده و

با عنوان میزان نشاط و ارتباط آن با عزت نفس در دانشجویان

آنها تعدادی معلم که دارای این خصوصیات باشند را معرفی

دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیان میکنند که مهمترین ابزار

کردند .بعد از مراجعه به مدارس و رفتن سر کالس و مشاهده

انسان برای رسیدن به پیروزی و خوشبختی عزت نفس است.

نحوه اداره کردن و تدریس معلم و همچنین سؤال از تعدادی

عدم عزت نفس یا احساس حقارت در تماس با دیگران خود

از دانشآموزان در مورد نحوه مدیریت کالس توسط معلمشان

را صورت خجالت ،شرمندگی ،خودبینی اغراقآمیز و نیاز به

در نهایت این دو معلم برای انجام پژوهش انتخاب شدند .در

خود نمایی و تمایل شدید به تمجید و تأکید دیگران بروز

این پژوهش چهار سؤال مطرح است که برای پاسخگویی به
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بر این ،هورویتز در مقاله خود با عنوان مدیریت کالس برای

میدهد .آنها به این نتیجه میرسند که نشاط و عزت نفس

نعمتاله ناصرزاده و سعید شیخی

بررسی مدیریت كالس معلمان در مدارس به عنوان جزئی از برنامه درسی پنهان و ارتباط آن با...
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مشاهده مستقیم یکی از روشهای گردآوری اطالعات است

تجزیه و تحلیل دادهها فرآیندی چند مرحلهای است که طی

که اطالعات را بدون واسطه در اختیار محقق قرار میدهد و

آن دادههایی که از طریق بهکارگیری ابزارهای جمعآوری در

عبارت است از شناسایی ،نامگذاری ،مقایسه ،توصیف و ثبت

نمونههای انتخابی از جامعه آماری فراهم آمدهاند ،خالصه،

آنچه روی میدهد ( .)20روش مشاهده در این پژوهش به

کدبندی و دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه

این صورت است که پژوهشگر با استفاده از پنج چکلیست،

برقراری انواع تحلیلها و ارتباطات بین این دادهها به منظور

تقسیم قدرت و نحوه توجه معلم به دانشآموزان ،روابط معلم

آزمون فرضیهها فراهم آید ( .)21این پژوهش برای پاسخگویی

با دانشآموزان ،نحوه تشویق و تنبیه معلم در کالس ،روابط

به چهار سؤال طراحی شده است که برای تجزیه و تحلیل

دانشآموزان با هم و نیز احساس آزادی و امنیت دانشآموزان

اطالعات بهدست آمده برای سواالت دوم و سوم از جدول

در کالس ،طی چندین جلسه سر کالس این معلمان حضور

استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده

یافته و به ثبت مشاهدات از رفتارهای گوناگون معلم و دانش

برای سؤاالت اول و چهارم هم از جدول و هم از نمودار استفاده

دانشآموزان حاضر در کالس پرداخته است .برای پاسخگویی

شده است .برای تجزیه و تحلیل اطالعات به دستآمده برای

به سؤاالت اول و چهارم از پرسشنامه محقق ساخته استفاده

سؤاالت دوم و سوم با طبقهبندی کردن رفتارها و ویژگیهای

شد .و برای تعیین روایی و پایایی این پرسشنامه آن را به

رفتاری معلمان و دانشآموزان که با استفاده از مشاهده مستقیم

متخصصان علوم تربیتی و نیز اساتید راهنما و مشاور ارائه

در کالس به دست آمدهاند ،آنها در پنج جدول ارائه شدهاند.

شده است .این پرسشنامه شامل بیست و دو سوال میباشد

و برای تجزیه و تحلیل اطالعات بهدستآمده برای سؤال اول

که هفت سؤال ابتدایی آن شامل سؤاالت شناختی است که

و چهارم که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بهدست

این سؤاالت جزئی از برنامه درسی رسمی میباشند .نحوه

آمدهاند از جدول و نمودار برای ارائه آنها استفاده شده است.

طراحی این سؤاالت به این صورت بوده است كه فراوانی
تكرار آنها در كالس از طرف معلم نسبت به دیگر سؤاالت
بیشتر بوده است .آنها سؤاالتی چندگزینهای هستند که عالوه
بر جوابی که معلم به آن سؤال داده است جوابهایی مترادف

یافتههای تحقیق
سؤال اول :آیا بین شیوههای مدیریت کالس معلمان با
عزت نفس دانشآموزان رابطه وجود دارد؟

با آن نیز ارائه شده است که آنها نیز درست هستند و سپس
از دانشآموزان خواسته شده است که به آن سؤاالت جواب
دهند تا مشخص شود که جواب معلم را انتخاب میکنند ،یا
جوابی که به نظر خودشان درست است .به عبارت دیگر آیا
میتوانند مستقل از معلم جوابی که به نظر خودشان صحیح
است را انتخاب کنند با وابسته به معلم بوده و جواب معلم
را انتخاب میکنند .این سؤاالت همراه با سؤاالت هشتم تا
شانزدهم سؤال اول پژوهش را میسنجند و سؤاالت هفدهم
تا بیست و دوم سؤال چهارم پژوهش را سنجیدهاند.

نمودار -1فراوانی دانشآموزان دو کالس

Downloaded from nama.ajaums.ac.ir at 18:32 +0330 on Wednesday September 23rd 2020

سؤاالت دوم و سوم از روش مشاهده مستقیم استفاده شد.

روش تجزیه و تحلیل دادهها
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سال سوم ،تابستان  ،1393شماره 1

نشريه مطالعات آموزشي ،مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش

ِ
متوسط دانشآموزان در هردو کالس ،جواب معلم را
دیگر
سؤال دوم :معلمان دارای سبکهای استقالل گرا و
اقتدارگرا دارای چه ویژگیهایی هستند؟

با توجه به مشاهدات انجام شده از نحوه ادارهکردن کالس و
نیز نحوه برخورد معلم با دانشآموزان ،ویژگیها و خصوصیات
ِ
لیست،
رفتاری معلمان اقتدارگرا و استقالل گرا در سه چک

نمودار -2درصد پاسخدهندگان به سؤالهای شناختی پرسشنامه

تقسیم قدرت و نحوه توجه معلم به دانشآموزان ،روابط معلم
با دانشآموزان و نحوه تشویق و تنبیه معلم در كالس طبقهبندی

ارائه یافتههای حاصل از پرسشنامه و مشاهدات مستقیم با

شده كه در جداول زیر ارائه شده است .در جدول  1تقسیم

توجه به نمودار باال تقریب ًا در هر دو کالس دانشآموزان به

قدرت و نحوه توجه معلم به دانشآموزان نشان داده شده است.

طور یکسان به سؤاالت شناختی جواب دادهاند به عبارت

همچنانكه در این جدول مشاهده میشود ،معلم اقتدارگرا در

جدول  -1تقسیم قدرت و نحوه توجه به معلم به دانشآموزان
ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺘﻘﻼلﮔﺮا

ﻣﻌﻠﻢ اﻗﺘﺪارﮔﺮا

ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺤﻮ ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻣﺜﻼً زﻣﺎن ﭘﺮﺳﻴﺪن زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮد ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ
ﺳﺆال زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻛﻪ زﻳﺎد ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺨﺘﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاي ﺟﻮاب داﻧﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮود وﻟﻲ ﺟﻠﻮﺗﺮ از او ﻧﻮﺑﺖ ﻛﺴﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ
ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺰارﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺟﻮاب ﺑﺮود او از ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ او را زودﺗﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﻛﺮد.
دﻫﻨﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﮕﻴﺮد از داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺖ اﻣﺮوز ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﻨﻴﻢ ﻳﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ،
داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ وﻟﻲ ﻳﻜﻲ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﻔﺖ ﺗﺎرﻳﺦ
زﻣﺎﻧﻲ را ﺑﺮاي اﻣﺘﺤﺎن دادن ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﻨﻴﻢ و ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻛﺜﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻈﺮ او را
ﻗﺒﻮل ﻛﺮد.
ﻫﻤﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﻌﺪادي از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از ﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﻲ
در ﻛﻼس راه ﻣﻲروﻧﺪ وﻟﻲ اﮔﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان دﻳﮕﺮ ﺣﺘﻲ ﺳﺮ ﺟﺎي ﺧﻮد
ﻛﺞ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻲدﻫﺪ.

زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮي ﻛﻪ در اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻤﺮه ﺧﻮب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻌﺪادي از داﻧﺶآﻣﻮن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻌﻠﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ
ﻛﺎرت آﻓﺮﻳﻦ داد داﻧﺶآﻣﻮزان دﻳﮕﺮ اﻋﺘﺮاض ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ وﻟﻲ اﮔﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان دﻳﮕﺮ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﺮه ﺧﻮب ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻛﺎرت ﺳﺎﻛﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻲدﻫﺪ)ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻘﻲ(.
ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﺳﻴﺪن ﺳﺆال اﮔﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﺟﻮاب ﺳﺆال را ﺑﻠﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮاي ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﺮدن دﻳﻜﺘﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻤﻴﺸﻪ دو ﺗﺎ از
داﻧﺶآﻣﻮز دﻳﮕﺮي ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺟﻮاب درﺳﺖ را ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ او اﺟﺎزه داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻧﻤﻲدﻫﺪ ﺗﺎ اﻳﻦﻛﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺧﻮدش ﺟﻮاب را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺷﺎﮔﺮد اول ﻛﻼس زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ داﻧﺶآﻣﻮز زرﻧﮓ ﻛﻼس اﺳﺖ
اﺳﺖ اﻛﺜﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺷﺎﮔﺮد اول ﺗﻌﺪادي از داﻧﺶآﻣﻮزان دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮاً ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و دو ﻧﻔﺮ ﻛﻪ از داﻧﺶآﻣﻮزان زرﻧﮓ ﻛﻼس ﺑﻮدﻧﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر
ﻣﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ.
را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻧﺪ.
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که بسیاری از دانشآموزان در حاشیه کالس قرار میگیرند و

و مبتنی بر انضباط خشک را دارد .ولی معلم استقالل گرا در

در کار کالسی کمتر مشارکت داده میشوند و این در صورتی

روابط خود با دانشآموزان بیشتر از روابط غیر رسمی و مبتنی

است که تعداد خاصی از دانشآموزان تقریب ًا کنترل کالس را در

بر محبت استفاده میکند.

دست دارند .ولی معلم استقاللگرا به همه دانشآموزان به یک

جدول  3نشاندهنده نحوه استفاده معلم از تشویق و تنبیه در

نحو نگاه میکند و همه آنها را در كار كالسی درگیر میكند.

كالس است .مطابق با این جدول ،معلم اقتدارگرا کمتر در

جدول  2نشان دهنده چگونگی روابط معلم با دانشآموزان

کالس دانشآموزان را تشویق میکند و در تنبیه نیز بیشتر از

است .همانگونه كه در این جدول دیده میشود ،روابط معلم

روشهایی استفاده میکند که باعث ترس دانشآموزان میشود

اقتدارگرا با دانشآموزان تحت تأثیر تقسیم قدرت در کالس

و همین عامل باعث میشود که دانشآموزان همیشه مترصد

قرار دارد به گونهای که معلم با دانشآموزانی که مورد توجهش

فرصتهایی باشند تا حواس معلم پرت شود و آنها کاری که

جدول  -2روابط معلم با دانشآموزان
ﻣﻌﻠﻢ اﻗﺘﺪارﮔﺮا

ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺘﻘﻼل ﮔﺮا

ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺟﺪي ﻧﻴﺴﺖ و ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺷﻮﺧﻲ ﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻣﺜﻼً زﻣﺎﻧﻲ اﮔﺮ داﻧﺶآﻣﻮزي در ﺳﺮ ﺟﺎي ﺧﻮد ﻣﻘﺪاري
ﻛﻪ ﺑﺎران ﻣﻲﺑﺎرﻳﺪ ﻳﻜﻲ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺎران اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻮﺧﻲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﻫﻢ ﻛﺞ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ او ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻲدﻫﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻲ ﺑﺮو ﺟﻠﻮﻳﺶ را ﺑﮕﻴﺮ .و ﻳﺎ در درس رﻳﺎﺿﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺷﻌﺎع ﮔﻔﺖ
ﺷﺠﺎع ﻫﻤﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻨﺪﻳﺪﻧﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺘﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺎون ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزي ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن در ﻣﺪرﺳﻪ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﻳﺮ داد در ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻌﻀﻲ از دروس اﻧﻀﺒﺎط ﺧﺸﻚ
ﻼ در درس رﻳﺎﺿﻲ ﻫﻴﺠﻜﺪام
داﻧﺶآﻣﻮزان او را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎون را ﻫﻢ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﻴﺪ و ﻳﻜﻲ از اﻋﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮد ﻣﺜ ً
از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺣﺮﻛﺘﻲ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ آﻗﺎي ﻣﻌﻠﻢ رو ﻫﻢ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﻴﺪ و ﻫﻤﻪ او را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮدﻧﺪ.
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ داﻧﺶآﻣﻮزي ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰد دوﺳﺖ ﺧﻮد در ﻣﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﺑﺮود ﻣﻌﻠﻢ اﺑﺘﺪا ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻌﻠﻢ اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻛﺖ ﺑﺎش را ﺗﻜﺮار
ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻛﺮد و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد).ﻣﻌﻠﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻴﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ(
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ آﻣﺎده اﺳﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادي از
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ آﻣﺎده ﻧﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﻴﺎﻳﻢ.
جدول  -3نحوه استفاده معلم از تنبیه و تشویق
ﻣﻌﻠﻢ اﻗﺘﺪارﮔﺮا

ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺘﻘﻼل ﮔﺮا

دﻳﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.

زود ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد.

داﻧﺶ آﻣﻮزان را در ﺳﻜﻮي ﺟﻠﻮي ﻛﻼس ﻧﺸﺎﻧﺪن.

ﺑﻴﺮون ﻛﺮدن داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻛﻼس.

ﺧﻮاﺳﺘﻦ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﻼس ﺗﺎ اﺳﺎﻣﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻲاﻧﻀﺒﺎط را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﻨﺪ.

دادن ﻧﻤﺮه ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان.

دادن ﻛﺎرتﻫﺎي آﻓﺮﻳﻦ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ در اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻤﺮه ﺧﻮب ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﻛﻢ ﻛﺮدن ﻧﻤﺮه اﻧﻀﺒﺎط از داﻧﺶآﻣﻮزان.
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺧﻮاﺳﺘﻦ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزي را ﻛﻪ ﺧﻮب ﺟﻮاب داده اﺳﺖ را ﻫﻞ دادن داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﺟﺎي
ﺧﻮد.
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮدن.
ﺗﺬﻛﺮ ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﻣﻼﻳﻢ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺧﺎﻃﻲ

داد زدن ﺳﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان.

ﮔﻔﺘﻦ ﻛﻠﻤﻪ آﻓﺮﻳﻦ و اﺣﺴﻨﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزي ﻛﻪ ﺧﻮب ﺟﻮاب داده ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺳﺎﻋﺎت آﺧﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﻠﻮغ را دﻳﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﻪ ﻣﻨﺰل.
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نشريه مطالعات آموزشي ،مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش

به طور قطع بیان کرد که او کمتر از روش تنبیه در کالس استفاده

معلم اقتدارگرا ،دانشآموزان برای انجام دادن اکثر کارهای

میکند و تا میتواند از آن اجتناب میکند و زمانی هم که از

خود مانند صحبت کردن با بغلدستی خود ،رفتن نزد دوستان

آن استفاده میکند به علت روابط خوب دانشآموزان با معلم،

خود در میزهای دیگر و ...از معلم اجازه میگیرند.

دانشآموزان کمتر ناراحت میشوند.

جدول  5چگونگی روابط دانشآموزان با هم را نشان
میدهد .همانگونه که در این جدول مشاهده میشود ،روابط

سؤال سوم :دانشآموزانی که در کالسهای با دو سبک

فوق حضور دارند دارای چه و ویژگیها و خصوصیات

دانشآموزان در کالس معلم استقالل گرا بسیار مطلوب و
خوب است به گونهای که برای آنها فرقی نمیکند که سر کدام

رفتاری هستند؟

میز و پیش کدام دانشآموز بنشینند ،عالوه براین دانشآموزان

با توجه به مشاهدات انجام شده در کالسهای معلمان با

مشکالت درسی همدیگر را برطرف میکنند .ولی در کالس

دوسبک استقالل گرا و اقتدارگرا رفتارهای دانشآموزان این دو

معلم اقتدارگرا دانشآموزان روابط نامطلوبی با هم دارند به

ِ
لیست احساس آزادی و امنیت دانشآموزان
کالس در دو چک

گونهای که با کوچکترین مشکل از همکالسی خود نزد معلم

در كالس و چگونگی روابط دانشآموزان با هم ،طبقهبندی

شکایت میکنند و یا دانشآموزانی را که نمره پایین میگیرند

شده است كه در زیر ارائه گردیده است .جدول  4نشان

را مسخره میکنند.

دهنده احساس آزادی و امنیت دانشآموزان در كالس است.
همانگونه كه در این جدول مشاهده میشود ،دانشآموزان

سؤال چهارم :میزان مقبولیت هر یک از دو سبک باال از

معلم استقالل گرا بدون ترس از اینکه معلم آنها را تنبیه کند

نظر دانشآموزان چه اندازه است؟

از جای خود بلند میشوند و پیش دوستان خود در میزهای

همانگونه که در نمودار زیر مشاهده میشود میزان مقبولیت

دیگر میروند و نیز برای انجام دادن اکثر کارهای خود را

معلم استقاللگرا از نظر دانشآموزان در حد بسیار باال و

جدول  -4احساس آزادی و امنیت دانشآموزان در کالس
ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺘﻘﻼلﮔﺮا

ﻣﻌﻠﻢ اﻗﺘﺪارﮔﺮا

داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻮد ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻌﻠﻢ داﻧﺶآﻣﻮزان در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد از ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.
اﺟﺎزه ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻣﺜﻼً زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ وارد ﻛﻼس ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ از
ﻣﻌﻠﻢ اﺟﺎزه ﻧﻤﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .
آنﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺰد دوﺳﺖ آنﻫﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻧﺰد دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮوﻧﺪ و ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت آنﻫﺎ ﻣﺘﺮﺻﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺧﻮد در ﻣﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﻣﻌﻠﻢ ﺣﻮاﺳﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ و آنﻫﺎ ﭘﻴﺶ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮوﻧﺪ ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻢ آنﻫﺎ را ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺑﺮاي
آنﻫﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲﮔﺬارد.
آنﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﻐﻞ دﺳﺘﻲ ﺧﻮد ﺣﺮف ﻣﻲزﻧﻨﺪ.

اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﻐﻞ دﺳﺘﻲ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻛﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺆاﻟﻲ ﺑﭙﺮﺳﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﻛﻪ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺆاﻟﻲ را ﭘﺮﺳﻴﺪ داﻧﺶآﻣﻮزي ﻳﻜﻲ از ﺟﻮابﻫﺎي درﺳﺖ آن ﺳﺆال را
ذﻫﻦ دارﻧﺪ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ درﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ..ﻧﻮﺷﺖ وﻟﻲ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻮاب دﻳﮕﺮي را ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻮﺷﺖ داﻧﺶآﻣﻮز ﺟﻮاب ﺧﻮد را
ﻛﻪ درﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻮد ﭘﺎك ﻛﺮد و ﺟﻮاب ﻣﻌﻠﻢ را ﻧﻮﺷﺖ.
ﻫﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ ﭘﺎي ﺗﺎﺑﻠﻮ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻛﻪ از داﻧﺶآﻣﻮزان زرﻧﮓ ﻛﻼس ﺑﻮد ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد
از ﺑﺲ اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻮابﻫﺎ را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ.
ﻧﺪارﻧﺪ.
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جدول  -5روابط دانشآموزان با هم
ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺘﻘﻼل ﮔﺮا

ﻣﻌﻠﻢ اﻗﺘﺪارﮔﺮا

زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﮕﻲ از داﻧﺶآﻣﻮزان زرﻧﮓ ﻛﻼس ﻧﻤﺮه ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﮔﺮ داﻧﺶآﻣﻮزي ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻ ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ داﻧﺶآﻣﻮزي را ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﻲﻛﺮد.
داﻧﺶآﻣﻮزان دﻳﮕﺮ ﺑﻪ او دﻟﺪاري ﻣﻲدادﻧﺪ.
ﺗﻤﺎم داﻧﺶآﻣﻮزان اﻛﺜﺮاً ﺑﺎ ﻫﻢ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوهﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮي ﺑﺎﻫﻢ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻨﺪ و
ﻗﻄﺐﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻛﻼس وﺟﻮد داﺷﺖ.
ﺟﺒﻬﻪﮔﻴﺮي ﻧﻤﻲﻛﺮﻧﺪ.
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻛﻤﺘﺮ و در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﻐﻞ دﺳﺘﻲﺷﺎن آنﻫﺎ را اذﻳﺖ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﺜﻼً در ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﻧﺎدر زﻣﺎﻧﻲ
ﻣﻲﻛﺮد ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ.
ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮاي ﺑﻐﻞدﺳﺘﻴﺶ در درس دﻳﻜﺘﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﻲﮔﻔﺖ،
او ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دارد ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ.
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﺮس از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ را ﭘﺮ ﻛﻨﻨﺪ و
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻐﻞ دﺳﺘﻲﺷﺎن ﺟﻮاب آنﻫﺎ ﺑﺒﻴﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﮔﺰارش دﻫﺪ ﺟﺎﻫﺎي ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﭘﺮ ﻛﺮدﻧﺪ

مطلوبی قرار دارد ولی میزان مقبولیت معلم استبدادی از نظر

نظر معلم حرف نمیزنند ،آنها به خاطر عدم احساس امنیت

دانشآموزان در حد متوسط میباشد و تقریب ًا معلم استبدادی

و آزادی در تمام مدت کالس در جای خود مینشینند ،آنها

در نزد نیمی از دانشآموزان از مقبولیت برخوردار نیست.

از اینكه اشتباهات معلم را به او میگویند ترس دارند ،به
اعتقاد تعدادی از دانشآموزان تنبیه و تشویق معلم و همچنین
نحوه نمرهدهی معلم در کالس درست و به جا نیست و معلم
در این کار پارتی بازی میکند و به كسانی كه در كالسهای
خصوصی او شركت میكنند نمره بیشتری میدهد ،اکثر آنها
اگر سؤالی در ذهن داشته باشند میتوانند آن را از معلم خود
بپرسند هرچند که تعدادی نیز نمیتوانند این کار را انجام دهند.
به نظر میرسد که معلم در اداره کالس تعدادی از دانشآموزان

نمودار -3درصد مقبولیت معلمین استقاللگرا و استبدادی از نظر دانشآموزان

را به حاشیه رانده است به گونهای که آنها اکثرا ً از معلم خود
ناراضی بود ه و فکر میکنند که معلم دانشآموزان دیگر را

بحث و نتیجهگیری

بیشتر از آنها دوست دارد و به آنها توجه میکند ،معلم بیشتر

همچنانکه در نمودار  1مشاهده میشود درصد جوابگویی

آنها را با نام خانوادگی صدا میکند که خود نشاندهنده عدم

دانشآموزان هردو کالس به سؤالهای شناختی مساوی است و

صمیمیت میان معلم و شاگردان است .گود و برافی ،معتقدند

دانشآموزان بیشتر جوابی را که معلم بیان کرده بود را انتخاب

كه آگاهی ،توجه وهوشیاری معلم نسبت به كل كالس ،به

کردهاند .که این موضوع نشاندهنده وابستگی دانشآموزان دو

كارگیری عالمات مشخص و تعریف شده به منظور جلب

کالس به معلم خود میباشد .از طرف دیگر دانشآموزان معلم

توجه همه دانشآموزان ،نگهداری فعالیتهای كالسی در یك

اقتدارگرا برای اینکه تأیید معلم را به دست بیاورند برخالف

حالت زنده ،فعال و شاداب و ایجاد تنوع در فعالیتهای كالسی
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ﻛﻨﻨﺪ آنﻫﺎ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﺎي ﺧﻮد و ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ داﻧﺶآﻣﻮز ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﺎ اﺟﺒﺎر ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ
ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﺟﺎي ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﺟﺎي ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻛﻨﺪ.
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نشريه مطالعات آموزشي ،مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش

سال سوم ،تابستان  ،1393شماره 1

به معلم استقاللگرا به راحتی میتوانند برخالف نظر معلم

نیست و گاهی اوقات از شوخی نیز استفاده میکند (.)23

نظر خود را بگویند ،تقریب ًا دانشآموزان به طور یکسان مورد

عالی و یزدی ،در اداره و مدیریت کالس به دو سبک تعاملی

توجه معلم هستند ،معلم بیشتر دانشآموزان را با نام کوچک

و مداخلهگرا اشاره میکنند .در سبک تعاملی معلم مسائل

صدا میکند او از نام خانوادگی و هر دو نام دانشآموزان هم

کالس را از طریق مذاکره و استدالل منطقی با دانشآموزان حل

استفاده میکند (.)22

میکند و سعی در کمک به دانشآموزان در پذیرش مسؤلیت

در کالس معلم اقتدارگرا تقسیم قدرت زیادی به چشم

رفتار ،یادگیری و رشد خود دارد و در چنین کالسی کنترل

میخورد به گونهای که تعدادی زیادی از دانشآموزان در

و انضباط در یک فرآیندی تعاملی بین معلم و دانشآموزان

حاشیه کالس قرار دارند ولی تعداد اندکی از دانشآموزان

به وجود میآید و دانشآموزان در برنامهریزی و سازماندهی

هرکاری که میخواهند به راحتی انجام میدهند و به راحتی

کالس سهیم هستند ،معلم به دانشآموزان فرصت میدهد تا

از جای خود بلند شده و در کالس راه میروند و تقریب ًا کنترل

بر عملکرد خویش نظارت کنند و درباره رفتارشان قضاوت

کالس را در دست دارند و این در حالی است که معلم اجازه

کنند ( .)24دستاوردهای چنین جوی عبارتاند از :ایجاد

اینکه دانشآموزان دیگر از جای خود بلند بشوند را نمیدهد؛

فرصت بیشتر برای تعامل مفید و سازنده در بین دانشآموزان

همیشه دو نفر از دانشآموزان را که مورد توجه او هستند را

کالس ،افزایش تعامالت منطقی بین معلم و دانشآموزان و

برای تصحیح کردن دیکته دانشآموزان انتخاب میکند و این

ترغیب آنها به استدالل منطقی و توجیه عقاید خود و پذیرش

در حالی است که دانشآموزان دیگر نیز دوست دارند که

مسؤلیت در یادگیری و رفتار در کالس است ( .)25دانشآموزان

در تصحیح كردن دیكتهها به معلم كمك كنند .عریضی ،در

معلم اقتدارگرا برای انجام بیشتر کارهای خود از معلم اجازه

پژوهش خود به این نتیجه دست پیدا كردهاند كه ،حمایت از

میگیرند ،هنگام رفتن پای تابلو استرس و اضطراب زیادی دارند

استقالل دانشآموزان ،بعد از اشتیاق معلمان ،بیشترین تأثیر

كه حتی دانشآموزان زرنگ كالس نیز از این موضوع مستثنی

را بر انگیزش درونی دانشآموزان دارد ( .)13کارل ونینگ،

نیستند ،آنها مترصد فرصتی هستند که حواس معلم پرت شود

نیز در پژوهشی که انجام داده است بیان میکند که هر چه

و با بغلدستی خود صحبت کنند ،آنها از دانشآموزان دیگر نزد

کنترل در مدیریت کالس پر رنگتر و در مقابل تعامل معلم و

معلم شکایت میکنند که ممكن است این کار برای کسب تأیید

دانشآموزان کاهش یابد دانشآموزان ،کمتجربه ،بیمسؤلیت

معلمباشد؛ دانشآموزی را که نمره پایینی گرفته باشد را مسخره

و در تعامالت اجتماعی بیاثر و قدری غیر فعال میشوند .این

میکنند ،دوست ندارند که نمرههای خود را به دانشآموزان

در حالی است كه در کالس معلم استقاللگرا تقسیم قدرتی

دیگر نشان دهند ،اشتباهات دانشآموزان دیگر را به صورت

وجود ندارد؛ معلم استقاللگرا به همه دانشآموزان به یک نحو

مستمر اصالح میكنند ،حاضر نیستند زمانی كه معلم به آنها

نگاه میکند؛ روابط خوب و صمیمی بین او و دانشآموزانش

میگوید كه جای خود را با دانشآموز دیگری عوض كنند این

وجود دارد؛ او به ندرت عصبانی میشود؛ به طور یکسان سعی

كار را انجام دهند .ولی دانشآموزان معلم استقاللگرا برای

میکند که از همه دانشآموزان سؤال پرسیده شود و همه در

انجام کارهای خود کمتر از معلم اجازه میگیرند ،هنگام رفتن

کار کالسی مشارکت داده شوند؛ در کالس او همه دانشآموزان

پایه تابلو استرس و اضطراب ندارند ،زمانی که معلم به آنها

عزت نفساینکه خود را شاگرد اول و زرنگ کالس بدانند را

بگوید جای خود را عوض کنند به راحتی این کار را میکنند
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راحتی از جای خود بلند میشوند و نزد دوست خود در سر میز

قائل نشود دانشآموزان او را دوست دارند ،آنها معلم خود

دیگر میروند .از نظر دانشآموزان ،مقبولیت معلم اقتدارگرا در

را دوست دارند و از او الگو گرفته و عدالت را میآموزند ،در

حد خوب و مطلوبی نیست و تقریب ًا نیمی از دانشآموزان نحوه

آینده نیز در جامعه آن را اجرا میکنند .افروز ،بیان میکند که،

اداره کالس او را قبول ندارند و این را میتواند به دالیلی مانند

شاگردا ِن معل ِم محبوب ،در زندگی فردی و حیات اجتماعی

عدم توجه به همه دانشآموزان به طور یکسان ،انضباط خشک

خویش ،همچون معلمان محبوب خود در طریق مستقیم گام

در کالس ،کم کردن نمره انضباط که برای دانشآموزان بسیار

برمیدارند .ولی اگر معلم موارد باال را رعایت نکند و بین

مهم است و… دانست .ولی میزان مقبولیت معلم استقاللگرا

دانشآموزان تبعیض قائل شود و مسائل بیرون از کالس را در

از نظر دانشآموزان در حد بسیار مطلوبی قرار دارد که دالیل

محیط کالس دخالت دهد مانند دوستی با والدین دانشآموزان،

این امر را در توجه به همه دانشآموزان ،دادن آزادی و آزاد

مسائل خانوادگی و وضعیت اقتصادی دانشآموزان ،او در بین

گذاشتن دانشآموزان در کالس ،عدم استفاده بیش از حد از

دانشآموزان از محبوبیت زیادی برخوردار نخواهد شد چرا

تنبیه و… دانست .باید این نکته را متذکر شد که دانشآموزان

که دانشآموزان همه اینها را میفهمند و نه تنها از معلم خود

در دوران ابتدایی بیش از آنکه دانش و اطالعات معلم برای

بلکه حتی از همکالسیهای خود نیز تنفر پیدا میکنند .این

آنها مالک باشد رفتار و اخالق او در برخورد با دانشآموزان

نکته را باید بیان کرد که این شاگردان متوسط هستند كه جهان

مهم است .اگر معلم در اداره کالس با همه دانشآموزان به

را تغییر دادهاند و نه شاگردان زرنگ و برتر (.)26
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بدون اینکه با بغلدستی خود مشکلی داشته باشند ،آنها به

طور عادالنه برخورد کند و تبعیضی را بین آنها به هر دلیلی

1  شماره،1393  تابستان،سال سوم
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نعمتاله ناصرزاده و سعید شیخی

...بررسی مدیریت كالس معلمان در مدارس به عنوان جزئی از برنامه درسی پنهان و ارتباط آن با

The Relationship Between Style of Class Management as part
of Hidden Curriculum and self Esteem of Girls
Students in sixth Elementary grade Abdanan
*Naserzadeh N1, Sheikhi S2

Abstract:
purpose of the present study is considering the class management of teachers at schools in the name of
a hidden Curriculum program part and Relationshipself Esteemgirls at the six Grade of elementary course
in abdanan. The researching method is mix method and the statistical communication is student girl of
stage 6 elementary course in abdanan that studying at 1393-1394 educational year. And the simple is an
available one (destination simple), consist of tow classes which in one the teacher uses the authoritatively
teaching manner and another independently one. The measurement tool is the direct observation and the
questionnaire researcher maker. We use the view of education sciences specialists to warranting the validity
and permanency. Data analyzing show that the authoritative teacher could control most student, and there is
much power division in his class. The low numbers of student are beening confirmed and they have low self
esteemas even the clever ones get worry when answering the questions. But in the class with independently
teacher, he fined the students in a same place and pay attention to all of them. Even the low level students
not to be worry when answering the questions. The students have a friendship relationship with each other
and with the teacher. And the teacher uses less from punishment and more from encouraging.
Keywords: curriculum development, hiddencurriculum, class management, selef esteem
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