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 چکیده 

توان اطالعات مفید و می هاآنلذا از تجربیات زیستة  ،یادگیری هستند -یند یاددهیامعلمان رکن اساسی در فر هدف:

 آگاهیذهنمعلمان دوره ابتدایی از زیسته  تجاربنجام پژوهش حاضر، فهم بهایی استخراج کرد. هدف اصلی از اگران
 بود.  حین تدریس

های روش گردآوری اطالعات استفاده از مصاحبه .شد اجرا پدیدارشناسی روش از استفاده با پژوهش کیفی این روش:

عیارهای ورود به پژوهش انتخاب شدند. م براساسنفر  19از بین معلمان دورة ابتدایی  ،ساختمند بود. بر این اساسنیمه

اعتبار  .و روش تحلیل مضمون انجام شد Colaizzi  (1978)ایهفت مرحله ها، با استفاده از الگویتحلیل مصاحبه

هدایت دقیق ) اعتمادپذیری (،گرانخودبازبینی پژوهش) تأییدپذیری هایتکنیک از استفاده با آمدهدستبه هایداده
 تأیید شد.ان گرسوسازی پژوهشو هم (اطالعاتآوری جریان جمع

، "کالس درس مؤثر مدیریت" ؛مقولة اصلی سهها در ، یافتههاآنبندی پس از استخراج موضوعی و طبقه ها:یافته

 بررسی. شدندبندی مقولة فرعی طبقه 11و  "آموزاندانش روانی سالمت ارتقاء"و  "تسهیل در یادگیری اثربخش"

 عالوه درس، کالس در سازیپیاده و آگاهیذهن بر مبتنی مداخالت با معلمان کهوره ابتدایی نشان داد معلمان د تجارب

اثر  نیز آموزاندانش یادگیری و تحصیلی پیشرفت بر کاهند،می شانشغلی فرسودگی و خود کاری استرس از اینکه بر
توان ذهنی و روانی خود برای درک حال، دوری از  اند. معلمان با تقویت ارتباط معنوی با خالق هستی، ارتقایداشته

را در حین  آگاهیتوانند پدیده ذهنبدن در زندگی خود می -ذهن هایفعالیت کارگیریبههای زودهنگام، و قضاوت

 تدریس افزایش داده و به اثربخشی کالس درس تسهیل بخشند.

 

 درس، مدیریت کالس آگاهی، کیفیت تدریس، کالسه زیسته، ذهنتجرب: هاکلید واژه
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1   آگاهی حین تدریس...رب زیسته معلمان دوره ابتدایی از ذهنتجا 

 و بیان مسئلهمقدمه 
صورت بار است که در آن سطح باالیی از انرژی روانی و جسمانی به غل استرسآموزش یک ش   

(. استرس معلم یک دغدغه جدی و ماندگار  Thousand, 2017 &McAvoyنیاز است ) روزانه مورد

 ,Taylor, Harrison) ، کاهش استرس(Mindfulness) آگاهیاست. مداخالت مبتنی بر ذهن

, 2016Reichl & Roeser-SchonertHaimovitz, Oberle, Thomson, )  و افزایش بهزیستی را با

Beshai, McAlpine, Weare & Kuyken ,) اندبینی کردهآگاهی و خودرحمی پیشپرورش ذهن

ای العادهواقع اهداف فوق رسد، اما درآگاهی در ابتدا بسیار ساده به نظر میهای ذهنفعالیت (.2016

است که چگونه استرس رساند این به یک فرد میها همی که این فعالیتفع بسیار مدارند. یکی از منا

منظور کاهش استرس و افزایش آگاهی از فنونی است که بهذهن (.Dunn, 2017را کنترل کند )

 (.Jenaabadi, Pilechi, Salmabadi, & Tayarani Rad, 2017) رودمیکار شناختی بهبهزیستی روان

جایی باالی معلمان دوران دبستان در ژاپن و عنوان دالیلی برای جابههمرتبط با استرس ب مسائل

فرسودگی شغلی و  زمینه گیرانه دریک اقدام پیش آگاهیشده است. مراقبه ذهن آمریکا ذکر

 & ,Miyahara, Harada, Tanaka, Fukuhara, Kano, Ono) استجایی معلمان آموزش ابتدایی جابه

, 2017Sadato.)  

پذیرا و  آگاهی، یآگاهذهنشد.  مطرح Kabat Zinn  (1990) توسط بار اولین آگاهیهنمفهوم ذ

 ای به استرسراهی برای پاسخ غیرحرفه (Taghvaei, 2017) عاری از قضاوت پدیده در حال وقوع

(Le & Trieu, 2014) ،اکنون، ) زمان در اقامت و خیاالت از فرار برای مدرن روشیSheykholeslami 

, 2014desmaili Ghomi& Seye،) همه به نسبت آگاهی و درصد صد بیداری و بودنجمع حواس 

 (،Kabat Zinn, 1990یا نادرستی آن ) درستی به نسبت داوریرخدادهای در حال وقوع بدون پیش

به  توجه، (Potek, 2012) تجربه یک به نسبت خاص ذهنی هایگیریو جهت مراقبه با ترکیب با فنی

 از هوشیاری که از حالتیو  (Moore, 2009) قضاوت بدون حاضر و زمان در با هدف، خاص، شیوه

 شناختی فیلترهای و داوری ارزیابی، بدون فعلی، تجربیات و رویدادها از آگاهیو  پذیرا توجه طریق

 بخشیآرام افزایش در آگاهیذهن فنون (.Brown, Ryan & Creswell, 2007) است شده تعریف

آگاهی معموالً به حوزه شناخت ذهناست.  اضطراب مؤثر و استرس نگرانی، هشکا و عضالنی

طور کامل با زندگی همراه است. گردد. این یک روش آموزش ذهن، قلب و بدن است که بهبرمی

آگاهی یک آگاهی بیش از یک فن مراقبه است. ذهناگرچه اغلب با مراقبه همراه است، اما ذهن

آید و در هرلحظه که از بین ی و تجربه زندگی در زمانی که به وجود میعمیق است؛ شناسای آگاهی

 بر آموزش مبتنی ساختار پیشنهادی برای(. Reichl & Roeser, 2016-Schonert) رودمی

  .ندارد وجود نظریاتفاق هیچ هنوز آگاهی،ذهن

 نظر از که ییهاروش برند،می کاربه های متفاوتیآگاهی روشذهن آموزش برای گرانپژوهش

 دورة زمانمدت طورکلیبه و جلسات طول آموزش، تدریس، محتوای فنون و هاشیوه نوع گستردگی،
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آگاهی بر روی کودکان و نوجوانان در محیط مداخالت مبتنی بر ذهن .اندمتفاوت باهم آموزش،

های آگاهی در محیطدهند که تأثیرات آموزش ذهنمدرسه سازگاری دارند. شواهد نشان می

Tatton-) شودهای سالمت مشاهده میساالن در زمینهآموزشی مشابه آنچه است که برای بزرگ

, 2016Ramos, Simoes, Niquice, Bizarro, & Russell.) عنوانبه آگاهیمداخالت مبتنی بر ذهن 

های یتشامل استفاده از مراقبه و فعال و (Ost, 2008) سوم نسل رفتاری شناختی هایدرمان از یکی

شود. عملیاتی کردن ذهنی در زندگی روزمره استفاده می آگاهیذهن بدن است که برای ترویج 

آگاهی برای تعیین سازوکار تغییرات درمانی که توسط تمرین ذهنی ایجادشده، مهم ساختار ذهن

 مبتنی هایدرمان و مداخالت از زیادی تعداد اخیر دهه دو در (.2016Li, Black & Garland ,است )

توان به دو روش کاهش استرس که از آن جمله می (Baer, 2008کرده است ) ظهور آگاهیذهن بر

 بر اشاره کرد که آگاهی( و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن2003) Kabat Zinnآگاهی مبتنی بر ذهن

عنوان بهآگاهی ذهنکنند. تأکید می یوگا هایتمرین برخی و زدن قدم مراقبه نشستن، هایتمرین

عنوان یک موضوع محبوب برای دانشمندان علوم ای بهطور فزایندهیک حیطه کلی پژوهش علمی؛ به

( 2016Felver & Jennings ,اجتماعی، مربیان و روان شناسان در طول سی سال اخیر ظهور کرده )

طور ختی بهشناآگاهی بر بهزیستی و سالمت جسمانی و روانو مطالعات بر روی مزایای آموزش ذهن

مندی وافری به مداخالت مبتنی بر (. عالقه2017McDougall ,ای متداول شده است )فزاینده

 & Cormack, Jonesآگاهی در مدیریت مسائل متعدد سالمت روانی و جسمانی وجود دارد )ذهن

, 2018Maltby .)وزشیآم مطالبات مدیریت سطح بهبود برای ایحرفه پیشرفتی عنوانبه آگاهیذهن 

دادن  انجام نیازمند آموزش نوع این که رسدمی نظر به و است شده گرفته نظر در موجود هایو برنامه

 (.Roeser, Skinner, Beers, & Jennings, 2012) است زمینه این در مطالعاتی و تحقیقات

 أثیراتت زمینة در تحقیق چندین با تازگیبه کالس درس، در معلمان برای آگاهیکاربردهای ذهن

( هم al, 2018et  Cormack)از نظر  است. گرفته قرار موردبررسی معلمان، بر آموزش آگاهیذهن

عنوان تجارب آگاهی، فرایندهای گروهی را بهآموزان در مداخالت مبتنی بر ذهنمعلمان و هم دانش

ن یک محیط چنین اذعان داشتند زمانی که معلمااند. همآگاهی ضروری و قدرتمند درک کردهذهن

ای آموزان از طریق مجموعهکنند، دانشگروهی امن و حمایتی را از یک موقعیت تجسمی ایجاد می

های شوند. استفاده از فنمیمند کنند و از تجربیات جمعی بهرهاز مراحل تجربه گروهی حرکت می

شده است، های دانشجویی بیانآگاهی در کالس درس، همچنان که توسط معلمان و گزارشذهن

بتی بر جو کلی کالس داشته باشند پذیری معلم شود و تأثیر مثتواند منجر به افزایش انعطافمی

(, 2017McAvoy & Thousand.) 

( معلمان؛ کاهش خستگی، افزایش رضایت، پیشرفت Hernaez, 2016-Lopezدر پژوهش )

اند. در ن را نشان دادهازآموکالس درس، وظایف تیمی و تعامالت دانش دهیسازمان)بهبود( در 

آگاهی برای مدارس باید با ادغام بیشتر دریافتند که مداخالت مبتنی بر ذهندیگری پژوهش 



4   آگاهی حین تدریس...رب زیسته معلمان دوره ابتدایی از ذهنتجا 

گانه، افزایش استفاده از های پنجهای روزانه، اکتشاف بیشتر حسآگاهی با فعالیتتمرینات ذهن

ده، معلمان و مربیان آوری و در نهایت مشارکت اعضای خانواها، زبان بصری و فناستعاره

اند که آموزش نتیجه گرفته دیگری . در پژوهش(et al, 2016 Ramos-Tatton) شود دهیسازمان

ها دهد و برخی از این مهارتاجتماعی معلمان را پرورش می -های عاطفیانواع مهارت آگاهیذهن

 (.Taylor et al, 2016د )کنبرای معلمان را تبیین می آگاهیاثر نتایج آموزش ذهن کاهش استرس بر

توجهی ( نشان داد که افراد در شرایط مداخله، کاهش قابلBeshai et al, 2016نتایج پژوهش )

توجهی در موفقیت پس از مداخله در مقایسه با همتایان خود دارد. در استرس همچنین افزایش قابل

هی برای معلمان، رویکردی آگااند که یک برنامه مبتنی بر ذهنچنین به این نتیجه رسیدههم

 Napoliرحمی است.  آگاهی و خودامیدوارکننده برای کاهش استرس و افزایش بهزیستی، ذهن

 و فشار روانی تعارض، مدیریت توانایی در آگاهی،ذهن رویکرد از استفاده با که داد ( نشان2004)

 ,Gold, Smith, Hopper, Herneپژوهش .است شدهحاصل بهبودی درس کالس در معلمان اضطراب

Tansey & Hulland (2010) پس از تمرینات مراقبه  معلمان نشان داده است که میزان استرس

 ودگیفرس هایمؤلفه یکی از که شخصیت مسخ پیگیری، ماههکی دوره در و افتهیکاهش استاندارد

 & Flook, Goldberg, Pinger, Bonus .شودمی مشاهده معلمان در کمتر نیز است شغلی

Davidson (2003) و  حواس تمرکز هایجنبه معلمان، برای آگاهیذهن دریافتند که مداخله

 نماید. می کمتر را هاآن خستگی و شناختیروان عالئم و تقویت را معلم همدالنة احساسات

های ( حاکی از آن است که آموزش فن2017) Taghvaeiآمده از پژوهش دستنتایج به

ی اثر دارد. نتایج پژوهش بر سالمت عمومی، اضطراب، عملکرد اجتماعی و افسردگ آگاهیذهن

(Jenaabadi et al, 2017نشان داد که آموزش ذهن ) آگاهی موجب شد میزان استرس شغلی در

کفایتی نقش، دوگانگی نقش و های بارکاری نقش، بیمقیاسمعلمان کاهش یابد و این روش بر زیر

های مرز نقش و محیط فیزیکی از استرس شغلی اثر مسئولیت نقش اثربخش بود. اما بر زیرمقیاس

آگاهی ( در پژوهش خود به این نتیجه رسید که هرچه ذهن2016) Hamidiمعناداری نداشت. 

بینی آموزشی و مقبولیت معلمان بیشتر باشد، خوششناسی گرایی گشودگی به تجربه، وظیفهبرون

اخیر رواج یافته و ادغام  هایسالدر  آگاهیپژوهش در زمینه مداخالت ذهن آنان نیز بیشتر است.

قرار گرفته است.  هاپژوهشمدرسه در صدر اجرای  هایمحیطدر  آگاهیمبتنی بر ذهن هایبرنامه

 ایآمیخته هاییافتهدر مدارس،  آگاهیذهن هایبرنامهی اخیر مطالعات ارزیابی اثربخش هایبررسی

مطالعات تا به امروز و  شناختیروش هایتفاوتبه دلیل  احتماالًرا به همراه داشته است که البته 

 ,Emerson) استهمچنین سازواری این مفاهیم با مجموعه مدرسه برای اجرای این مداخالت 

, 2020lDediaz, Sherwood, Waters & Farrel حاکی از استرس و خطرات  توجهی قابل(. شواهد

اخیر، مداخالت مبتنی بر  هایسالآموزان و معلمان مدارس مدرن است. در سالمتی دانش

 پاسخی برای این فشار روبه رشد ظاهر شده است.  عنوانبه آگاهیذهن

mailto:eluned.gold@bangor.ac.uk
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که فواید  ( حاکی از آن است2019Luong, Gouda, Bauer, & Schmidt ,نتایج پژوهش )

در تواند می آگاهیآموزان بارزتر است اما همچنان به نقش حمایتی که ذهنخودآگاهی برای دانش

( معتقدند 2020Hirshberg, Flook, Enright, & Davidson ,بین معلمان داشته باشد تأکید دارد. )

آموزش  سمؤثر تدریس متفاوت است و بر این اسا هایشیوهتوانایی معلمان در اجرای که 

 & Felver) پژوهش. در شودمیموجب بهبود توانایی معلمان برای مشاهده تجربه  آگاهیذهن

, 2016Jenningsشان، نوپدید از احساسات منفی آگاهیداشتند،  آگاهی( معلمانی که تمرین ذهن

کارها از راهزا، تأکید بیشتر بر اهمیت مراقبت از خود و استفاده امکان بیشتر رهایی از عوامل استرس

( بسیار مهم است که توجه شود 2017) McDougall زعمبه. اندکردهبرای ارتقای آن را گزارش 

آموزش افراد برای توانند آموزش ببینند. آگاهی میویژه معلمان برای استفاده از ذهنچگونه افراد، به

آگاهی مهم است زیرا ذهنشدن به یک فعالیت آگاهی در حال تبدیلارائه مداخالت مبتنی بر ذهن

باید اصول،  تنهانههای آموزشی های گسترده دارای منافع بالینی شناخته شده است. دورهدر موقعیت

آگاهی را دربر داشته باشند بلکه باید مربیان بتوانند این فعالیت را تجسم های ذهنها و تئوریمهارت

های بینیآموزان یکی از پیشبا دانش (. کیفیت روابط معلم2016Whitesman & Mash ,کنند )

اجتماعی آنان در آینده است. مداخالت  -های عاطفیکلیدی برای پیشرفت تحصیلی و شایستگی

آگاهی میان معلمان در درجه اول بر تأثیرگذاری بر بهزیستی ذهنی آنان متمرکز برای افزایش ذهن

یک از این مداخالت شامل معلمان بر این هیچآموزان. عالوه است و نه بر کیفیت روابط آنان با دانش

 (. 2017Becker, Gallagher & Whitaker ,شود )دبستانی نمیپیش

آموزان در کالس آگاه محور، بر پیامدهای سودمندی چون احساس تعلق دانشمعلمان ذهن

د کنندرس، انگیزه برای یادگیری، مشارکت در یادگیری و رفتار مؤثر در کالس درس کمک می

(, 2017McDougallمداخالت مبتنی بر ذهن .) آگاهی یک گزینه امیدوارکننده برای رفع اضطراب و

Hurtubise, Lacourse, Taylor, Joussemet, -Malboeufآموزان ابتدایی است )افسردگی در دانش

2017 ,& Amor.)  آگاهی که برانگیختن توجه آگاهانه در لحظه فعلی و هدف ذهنبا توجه به

(، و 2016Hernaez-Lopez ,نتیجه دستیابی به سطوح باالی بهزیستی ذهنی و جسمانی است )در

شاید باالترین سطح به اثربخشی کالس درس کمک شایانی کرد.  توانمیکاربرد آن در کالس درس 

 هاآنآرام، واضح و مهربان عمل کنند، بلکه زمانی  تنها نهدست آید که معلمان زمانی به آگاهیذهن

واقعی انسجام یا هماهنگی تفکر،  آگاهینیز احساسات درونی را تجربه کنند، یعنی ممکن است ذهن

آگاهی درون یکپارچگی ذهن(. 2019Rickert, Skinner & Roeser ,احساس، کلمه را دربر بگیرد )

 شدن به( تبدیل1خودمراقبتی  (1شود: زندگی معلمان حداقل در سه حیطه اهدافی مفید واقع می

آگاهی به ( ایجاد مبنایی برای ارائه آموزش مبتنی بر ذهن3گر؛ آگاه و تأملیک معلم ذهن

Reichl & -Schonertاجتماعی و تحصیلی آنان ) -آموزان جهت حمایت از یادگیری عاطفیدانش

, 2016Roeser.) های دشوار مواجه های امروزی با بسیاری از موانع و موقعیتمعلمان در کالس
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های بزرگ، دانشجویان با نرخ باالی مشکالت رفتاری، های ناکافی، کالسمانند پرداختهستند 

گویی به نیازهای روزافزون آموزانی که ازنظر تحصیلی آمادگی ندارند و فشار برای پاسخدانش

دهند (. این معلمان سطح باالیی از استرس را گزارش می2016Felver ,های استانداردشده )آزمون

عنوان یک معلم اثرگذار است. مداخالت اولیه یا به هاآنمشارکت آنان با شاگردان و اثربخشی که بر 

تواند به معلمان برای ایجاد بهبود مثبت و کاهش تجربه و تأثیر استرس می رانهیشگیپرویکردهای 

علیرغم  (.2017Jones-Emerson, Leyland, Hudson, Rowse, Hanley & Hugh ,کمک کند )

شده برای تمرینات مندی در مورد مقدار مناسب توصیههنوز مطالعات نظام ،شدهاشارههای پژوهش

از بهترین  آگاهیآگاهی که بتواند منجر به تغییر بشود وجود ندارد و هیچ اطالعات تجربی برای ذهن

اوش ای درباره کمطالعه تنهانهآگاهی برای جوانان در دست نیست. از سوی دیگر، های ذهنشیوه

ای نیز درباره آگاهی برای جوانان انجام نشده بلکه مطالعههای ذهنهای تدریس فعالیتبهترین شیوه

آگاهی که بر پیشرفت تحصیلی اثرگذار هستند انجام نشده نتایج بلندمدت مداخالت مبتنی بر ذهن

همیت معلمانی طور مداوم بر ا(. از سوی دیگر؛ ادبیات موجود به2016Felver & Jennings ,است )

که یک معلم اثربخش باشند؛ مشارکت آگاه تأکید دارد که عالوه بر دانش تئوری، برای اینذهن

مند بسیار ، تحقیقات نظامحالبااینآگاهی نیز داشته باشند. های مراقبه ذهنتجربی مستمر با فعالیت

 ,Reuzel & SpeckensVan Aalderen, Breukers ,آگاه وجود دارد )کمی درباره نقش معلم ذهن

2014.)  

معلمان از کاربرد  تجارب ماهیت و تبیین ساختار و توصیف هدف با پژوهش اینبر این اساس، 

 درک. است معلمان بوده تجارب مفهوم و بررسیاین شدن  ترروشن انجام شد و به دنبال آگاهیذهن

یان امر خطیر تعلیم و تربیت متول به افزایش دانش و بوده مهم در حرفه معلمی آگاهیذهن تجارب

 برای تواند راهنماییمعلمان می تجارب از روشن تصویری ارائه نماید. از سوی دیگر باکمک می

. بنابراین با مفهوم حاصل نماید این دربارهغنی  دانشی و بصیرت باشد و کارمعلمان تازه عملکرد

است. بر این  آگاهیذهنلمان از مع تجاربهدف اصلی این پژوهش، فهم  ،توجه به آنچه گفته شد

در زمان  آگاهیذهنتجربة شخصی شما از » مطرح شد: صورتاین ال اصلی پژوهش به ؤاساس س

 .«چیست؟ تدریس

 

 پژوهش شناسیروش
ای از الگوی هفت مرحله بوده که های کیفی و از نوع پدیدارشناسیشهپژوهش جزء پژو این

(1978)  Colaizzi ةهمخواندن دقیق  (1این روش شامل هفت مرحله: . شده استاده استف 

مرتبط با  هایجملهمهم و  هایعبارتاستخراج  (1کنندگان؛ های مهم شرکتو یافته هاتوصیف

کنندگان شرکت هایتوصیفسازی مرتب (4شده؛ مهم استخراج هایجملهبخشی به مفهوم (3پدیده؛ 

جامع و  هایتوصیفة نظرات استنتاج شده به همتبدیل  (5؛ های خاصو مفاهیم مشترک در دسته
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معتبرسازی  (7 و کامل پدیده به یک توصیف واقعی خالصه و مختصر یاهتبدیل توصیف (6کامل؛ 

 به اقدام سپس و پرداخته آگاهیذهن مفهوم توصیف به ابتدا در الگو، این براساس. است نهایی

مصاحبه  از با استفاده موضوع پیرامون کنندگانمشارکت هایو قرائت توصیفات آوریجمع

کنندگان در این پژوهش تمامی معلمان دورة مشارکت شده است. (semi structural) ساختمندنیمه

 (theoretical saturationی )هدفمند مالکی و معیار اشباع نظر ابتدایی بودند. برای انتخاب از رویکرد
سال سابقة معلمی در  11ه شرکت در پژوهش و دارابودن حداقل . شرط انتخاب، تمایل بشداستفاده 

معلمان به موضوع، در  کردن مندو عالقه توجهجلبضمن  ،دورة ابتدایی بود. در ابتدای هر مصاحبه

و روی  گرفتنددقیقه انجام  45 تا 31ها بین پژوهش توضیحاتی داده شد. مصاحبه هایهدفمورد 

 شدهارائه هایبعدی با توجه به توصیف هایال اصلی پژوهش، سؤالؤ. پس از طرح سشدند ضبط نوار

و پس از انجام دو مرحلة اول  ندشده برگردانده شد. مطالب ضبطمطرح شدندکنندگان توسط شرکت

 ،کنندهگران از اظهارات هر شرکتاطمینان از صحت تفسیر و برداشت پژوهش ، برایتحلیل و تجزیه

نیاز تغییرات الزم انجام شد. با  در صورتت تفسیرها با نظر وی بررسی و مجدداً به وی مراجعه، صح

 تحلیل و تجزیهو در مرحلة آخر  تمصاحبه و اشباع اطالعات، انجام مصاحبه خاتمه یاف 19انجام 

 انجام شد.

پژوهش،  هایهدفپس از ارائة توضیحات الزم در مورد اهمیت و ، مالحظات اخالقیبرای رعایت 

شرکت در پژوهش و ضبط مصاحبه اخذ و به آنان توضیح داده شد که  برایکنندگان ترضایت شرک

گران مشخصات کامل خود را در اختیار . پژوهشهستنددر مورد انصراف از شرکت در پژوهش آزاد 

کنندگان فراهم شد. کنندگان قرار دادند. هنگام انجام مصاحبه خلوت و راحتی شرکتشرکت

ندگان محرمانه حفظ و به آنان اطمینان داده شد که فایل صدا پس از کنمشخصات فردی شرکت

کنندگان از هر مصاحبه به اطالع شرکت شدهاستخراجها پاک خواهد شد. مطالب تکمیل یادداشت

 توانند از نتایج پژوهش مطلع شوند.به آنان اعالم شد که در صورت تمایل میهمچنین رسانده شد. 

صورت پذیرفت.  (thematic analysis) با استفاده از روش تحلیل مضمون هاداده تحلیل و تجزیه

های مستقل در تمامی ایده شدههیتههای با مطالعة دقیق این متون، ابتدا برای هر یک از مصاحبه

قالب مقوالت اصلی و فرعی شناسایی و سپس به هر کدام یک کد اختصاص داده شد. چنین کاری 

هایی با مضامین مشابه در متن ها انجام شد و در صورت وجود بخشبرای هرکدام از مصاحبه

 .شداستفاده  هاآنعنوان نشانگر های قبلی، از همان کدهای قبلی اختصاص داده شده بهمصاحبه

 مورد (focus group discussion) مجدداً در جلسة بحث گروهی متمرکز شدهییشناسامقوالت 

مقوالت ، روی (consensus-based approach) رد توافق محوررویک براساس. ندقرار گرفت بررسی

گران و سایر با تأویالت پژوهش آمدهدستبه. در ادامه موارد شدتوافق نهایی حاصل  شدهاستخراج

یند به بیان عمیقی از ارتباطات کالمی از سوی معلمان آو در نهایت این فر ندها مقایسه شدپژوهش

 .انجامید
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از طریق خودبازبینی  (credibility) تأییدپذیری هایتکنیک از استفاده با کیفی هایداده اعتبار

آوری اطالعات و با هدایت دقیق جریان جمع (dependability) گران و اعتمادپذیریپژوهش

ران، متن گتعیین شد. عالوه بر پژوهش (investigator triangulationان )گرسوسازی پژوهشهم

ر متخصص دیگری قرار داده شد و ایشان دوباره مقوالت فرعی را از متن مصاحبه ها در اختیامصاحبه

گران و متخصص سویی نگرش پژوهشدهندة همشده، نشاناستخراج کرد و مقایسة مقوالت استخراج

 موضوعی بود.

 

 ی پژوهشهایافته

دهندة ند نشانتواکه می ندمقولة فرعی استخراج شد 11مقولة اصلی و  3ها، پس از تحلیل داده

شده از پژوهش مقوالت اصلی و فرعی استخراج 1باشد. در جدول  آگاهیذهن تجربیات معلمان از

 شوند.بیان می لیتفصبه چهارگانه. در ادامه هر یک از مقوالت اندطور خالصه آورده شدهبه

 
 از پژوهش شدهاستخراجمقوالت اصلی و فرعی  (:1)جدول 

 مقولة فرعی  مقولة اصلی

 مدیریت مؤثر کالس درس

 الگوپذیری اجتماعی 

   آموزاندانش با معلم اثربخش تعامل 

 های اجتماعیتقویت مهارت 

 های خودکنترلی تقویت مهارت 

 تسهیل در یادگیری اثربخش

 تدریس اثربخش 

   درسی هایفعالیت بر تمرکز افزایش 

 لذت از یادگیری 

 یری درک تفاوت در قدرت یادگ 

 آموزاندانش ارتقاء سالمت روانی

 آموزانهای فردی دانششناخت ویژگی 

 آموزانکاهش اضطراب دانش 

 آموزانمدیریت هیجانات دانش 

 آموزانارتباط عاطفی با دانش 
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 الف( مدیریت مؤثر کالس درس

 کالس مؤثر مدیریت، شد بیانها طور مکرر در مصاحبهبهشده که یکی از مقوالت اصلی استخراج

 وهای اجتماعی تقویت مهارت مناسب، رفتارهای بروز، انضباط برقراری براساسبود. این مقوله  درس

 تعیین شد.های خودکنترلی تقویت مهارت

 تا دارد بر آن را خود آموزاندانش و خود معلم، که معناست بدین کالس در الگوپذیری اجتماعی    

 پیش از آموزشی برنامه و اتخاذشده آموزشیشیوه  چارچوب در و بگذارند احترام موجود قوانین به

 سطحی خیلی معلما ما وقتی»بیان کرد:  7ة شمار کنندهشرکت کهطوریبه. کنند حرکت شدهآماده
 کنممی فکر نتیجه در. کننمی تکرار رو ما رفتار هم هابچه ،گذریممی مسائل کنار از سرسری و

 شنویحرف و میشه هابچه با ترصمیمانه ارتباط ایجاد باعث هم مدرسه اولیای و معلم آگاهیذهن
 بیشتری توجه و دقت بگیرن یاد کاراشون مورد در هابچه شهمی باعث هم و دهمی افزایش رو اونا

 و نظم توی و شونپذیریمسئولیت و تکالیف انجام و اونا یادگیری توی تونهمی مطمئناً .باشن داشته
ة شمار کنندهشرکتدر جای دیگری،  «.باشه داشته زیادی تأثیر مدرسه تو ااون مندیقانون و طباضان

 بگیرن، یاد رو اجتماعی هایمهارت کنن، رفتار باید چطور بگیرن یاد هابچه وقتی... »بیان کرد:  11
 وضوعم از. هستن ترراضی هم خودشون باشن، بلد را هاشون همکالسی با خوب ارتباط و برخورد
 ایدیگه کس هر رو درس شاید. هست هابچه به اجتماعی هایمهارت دادن یاد همین ترمهم آموزش

های مهارت ابتدایی مقطع مخصوصاً مدرسه تو هابچه اگر ولی کنه جبران بتونه ایدیگه زمان هر تو
 هابچه به رو اینا که نداره وجود ایدیگه اجتماع هیچ نگیرن، یاد رو ارتباطی هایاجتماعی و مهارت

 حل به مورد، اقدامبی هایعصبانیت بدون و حوصله و صبر با و آگاهیذهن با معلم که همین. بده یاد
 با چطور هم اونا که میده یاد بهشون. آموزشه درسه، هابچه واسه هم همین کنه،می مشکالت
 که بینممی جامعه تو رو مردم بعضی رفتار واقعاً وقتی من. کنن حلش چطور و بشن مواجه مشکالت

 قدراین معلما ما کهاین از خورم.می تأسف خیلی میرسونن، آسیب دیگران به هم و خودشون به هم
 و صحیح رفتارهای که نیستیم فکر این به هستیم هابچه به درس دادن یاد و آموزش فکر به که

 هر در شدنشون موفق تو یحت شون،آینده زندگی تو چقدر که بدیم یادشون ارتباطی هایمهارت
 .. .«.خورهمی به دردشون شغلی

 کنندهبود. شرکت آموزانتعامل اثربخش معلم با دانشاز دیگر مقوالت فرعی این مقولة اصلی،     

 برخورد هستند آگاهذهن کالس تو که معلمایی اون کنممی فکر من... »اظهار داشت:  11ة شمار
 خرج به هابچه اشتباهات قبال در تریبیش حوصله و صبر دارن، نآموزادانش با تریمناسب خیلی
. مهمه خیلی واقعاً معلم رفتار گفتم، که طورهمون .کننمی صحبت هابچه با بهتر خیلی میدن،
 دارن، دوسش بیشتر دن،می گوش حرفش به بیشتر هم هابچه داره، هابچه با بهتری رفتار که معلمی

 وقتی. اخالقی لحاظ از چه و درسی لحاظ از چه ،باشن خوبی ایآموزشدان که کننمی تالش و سعی
 پرخاش معلم وقتی ولی کنن رفتار خوب هم با که گیرنمی یاد هم هابچه ه،باش خوب معلم رفتار
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 اینکه هم و گیرنمی یاد رو رفتار این هابچه هم ذاره،می بد اثر هم هابچه رفتار روی خوب کنه؛
 «. ....میاد ونبدش مدرسه از میشه، خرد اعصابشون و بیننمی آسیب انیرو لحاظ از هابچه

 مقولة سوم بود که معلمان به آن اشاره داشتند. های اجتماعی تقویت مهارت 

اظهار  5کننده شماره آموزان بود. شرکتهای خودکنترلی دانشمقوله چهارم، تقویت مهارت    

ی باشه که احتیاجی به این نباشه حتماً یکی باالی سر صورتبهها باید قانونمند شدن بچه... »داشت: 
ها درشون خودکنترلی به وجود بیاد یعنی احساس نکنند اونا باشه تا قانون رو رعایت کنن، باید بچه

آموز باید قانون رو به خاطر که این قانون مدرسه رو چون ممکنه دعوام کنن باید رعایت کنم، دانش
رعایت کنه. خب اینو اگه ما بتونیم تو مدرسه مخصوصاً توی مقطع ابتدایی  خود قانون بپذیره و

بینیم. حاال اینکه بچه نهادینه کنیم، مسلماً در آینده اثرات خیلی مثبتی رو توی جامعه ازش می
های کنم یکی از راهالوصولی نیست و من فکر میواقعاً به خودکنترلی برسه اصالً کار راحت و سریع

آگاه بودن معلم و عوامل آگاهی کادر مدرسه است و نه فقط معلم. ذهنن همین مسأله ذهنایجاد او
 «ها هم توی همه کارا و رفتاراشون هوشیارتر عمل کنن....مدرسه باعث میشه بچه

 تسهیل در یادگیری اثربخشب( 

ذاری شد. گمقولة اصلی دیگری بود که در این تحلیل شناسایی و نام اثربخش یادگیری در تسهیل

لذت از  ،درسی هایفعالیت بر تمرکز افزایش ،تدریس اثربخش استفادهاین مقولة اصلی شامل 

 بود. درک تفاوت در قدرت یادگیریو  یادگیری

کمک  تدریس نوین هایروش از استفادهبه  آگاهیذهنبسیاری از معلمان بر این باور بودند که 

بین هستند و به معلمانی که شخصیتًا خوش »...ت: گفمی 6 ةشمار ةکنندد. شرکتکنشایانی می
های جدید تدریس در کارشان ههای خود در تدریس اعتقاد دارند، خیلی راحت از شیوتوانایی

ها دارند و مسلماً بر سالمت روانی کنند. این معلمان رابطه خوبی با والدین بچهاستفاده می
این معلمان وجود داشته و  در امید و بینیخوشت. آموزان نیز اثرگذاری مطلوب خواهند داشدانش
 8ة شمار کنندةیا شرکت ....«خواهند داشت چالشی  هایموقعیت در بهتری ایحرفه عملکرد یقیناً

های جدید تدریس مراحل مختلفی داره که قطعاً با وجود روش همهاگر دقت کنیم »... : کردبیان 
های ها در تمام طول تدریس هم که اصل و اساس روشچهست. مشارکت باجراقابلآگاهی معلم ذهن

 ... .« ها و معلم هدفمند و مؤثر میشهآگاهی بچهبا ذهنهست، جدید تدریس 

اظهار داشت:  3کننده شماره بود. شرکت های درسیافزایش تمرکز بر فعالیتدومین مقوله،     

شه عصبانیتش کم بشه و از تنبیه میآگاه باشه، چون باعث معلم همیشه باید در کالس درس ذهن»
آگاهی، معلم در شه. با ذهنآموزان بیشتر میتر استفاده کنه. ارتباط عاطفی بین معلم و دانشکم

ده. اتفاقاً تمرکز باالی معلم توی گیره و با تمرکز بیشتری کارش رو انجام میها قرار میکنار بچه
،  زمانی که ندرتبهتی من گاهی شده البته شه. حموزان هم میآکالس باعث تمرکز دانش

خوندم خواستم امال بگم، خیلی تمرکز نداشتم با وجود اینکه کلمات و جمالت رو مثل همیشه میمی
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رفت و انگار اونا هم خیلی حواسشون جمع موندن و راحت امال پیش نمیها عقب میاما مرتب بچه
خوام بگم ببینید اونا هم همین تجربه رو داشتن. می نبود. یه بار که به همکارا این قضیه رو گفتم

آموزان هم منتقل میشه. واقعاً یه حالت مسری داره و اگه معلم چقدر تمرکز داشتن معلم به دانش
ها خیلی آگاه خواهند بود، خوب این به یادگیری بچهها هم ذهنآگاه باشه بچهتوی کالس کامالً ذهن

 .«کنه ... کمک می

به نظر من بخش زیادی از موفقیت معلمان مطرح »... بیان کرد:  1کننده شماره کتیا شر    
با تمام وجود در کالس  ، چون معلمی که واقعاًآگاهیهذهن موضوعدر نتیجه همین  وپرورشآموزش

گیره. من ها در اختیارش هستند میخیلی بیشتری از مدت زمانی که بچه حضور داشته باشه، نتیجه
آگاهی و حضور فکری معلم در کالس، تغییر زیادی تغییر در میزان ذهن نیترکوچکبا  کنمیمفکر 

ثیر هم تأ هاشه. تمرکز معلم روی کارش در کالس خیلی روی تمرکز بچهتوی عملکردش دیده می
توی کالس گسسته  یهاتیفعالکنه و دونه داره چکار میآگاهی داره میذاره. معلمی که ذهنمی

همین  .جبه نقطه  ب ب برسونه و از نقطه ها رو از نقطه الف به نقطهباید بچه دونه مثالًیم نیست.
 .«درک و دنبال کنن ...  خوبیبهها رو یتها هم فعالشه بچهباعث می

ها بچه...  »اظهار داشت:  1کننده شماره اکثر معلمان بر لذت از یادگیری تأکید داشتند. شرکت    
یادگیری  ناًن و نظم کالس هم توجه دارن و مطمئدریس مشارکت دارن به قوانیهمچنان که در ت

ها هم از مدت زمانی که توی کالس بودند خسته نمیشن جالب اینکه بچه .بهتری هم خواهند داشت
ها میگن خانم چقدر که این اتفاق توی کالس میفته، بچه مواقعبرن، خیلی و از یادگیری لذت می

ا حتی دوست دارن که فعالیتشون رو ادامه بدن و باید به زور بفرستمشون که برن یزود زنگ خورد. 
دقیقه پنج یادشون بره و  یا مدیر دیدم بعضی معلما وقتی معاون کهدرحالیزنگ تفریح تو حیاط، 

گفتند که خانم میها هم . خود بچهها کالفمون کردنددیرتر زنگ رو بزنن معترض میشن که بچه
 .«...  نمیزننچرا زنگ رو 

اظهار داشت:  7کننده شماره ، آخرین مقوله این بخش بود. شرکتدرک تفاوت در قدرت یادگیری    

سال انجام  ها در طول یکهای بچهتکوینی و در حین فعالیت صورتبهدونید که ارزشیابی می»... 
خب اگه یه معلم  یابی کنن.ها رو ارزشه و مثل قبل نیست که با یه امتحان یا چند تا امتحان بچهمی

ها تک بچههای تککنه، باید تمام فعالیت سنجشها رو با این روش درست و دقیق بچه بخواد واقعاً
بدون دقت و توجه معلم در تمام  جوری باشه. واقعاًتوی تمام سال باید این رو ببینه و بسنجه،

رو انجام داد. اینکه معلم سر کالس آموزاش در ارتباط هست، نمیشه این کار لحظاتی که با دانش
ها هم ها باشه، به بچهها و فعالیتحواسش به کالس و بچه کامالًفقط حضور فیزیکی نداشته باشه و 

 هم بهتر همکاری میکنن و بهتر یاد میگیرن. هابچهشه. منتقل می
س احتیاج داره. آگاهی معلم توی کالاجرای کامل تمام مراحل آموزش مفاهیم هم به وجود ذهن    

ببینید اگه معلم بخواد یه تدریس خوب داشته باشه، فقط این کافی نیست که درس رو خوب توضیح 
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درس رو ارائه بده، البته اینا  ،ها رو تو تدریس مشارکت بده و با استفاده از ابزار و وسایلبده و بچه
 قدرنیاها های بچهام فعالیتمعلم باید در طول انجام تم ،نظر منه الزم هست ولی کافی نیست. ب

دقت و  نآموزاتک دانشها درس رو یاد گرفتند یا آیا تکدقت و توجه داشته باشه تا بفهمه آیا بچه
ها همین طرح شهاب که پارسال شروع شده در مورد استعدادیابی بچهتمرکز توی کالس دارند. 

نیاز داره تا بتونه استعدادهای ها تک بچهتک هنظر معلم نسبت ب دقتبههست .همین طرح هم 
های بعد هم معلمای بعدی ها رو پیدا کنه و حاال تا اونجایی که بشه تقویت هم کنه تا در سالبچه

 .« آموز انجام بدناین کار رو برای اون دانش

 آموزاندانش روانی سالمتارتقاء ج( 

ی شد. این مقولة اصلی شامل بود که شناسای سوممقولة اصلی  آموزاندانش روانی ارتقاء سالمت

مدیریت هیجانات  ،آموزاندانشاضطراب  کاهش ،آموزاندانش فردی هایویژگی شناخت

 بود.آموزان ارتباط عاطفی با دانشو آموزان دانش

با تسهیل و آموزان، فردی دانش هایویژگیهای یاددهی توسط معلم بر مبنای تنظیم فعالیت    

 است. آموزاندانش روانی در ارتقاء سالمتراهبردی مؤثر دگیری، یا -تسریع فرآیند یاددهی

، نمعاونا مدیر، معلم و حتی تمام عوامل مدرسه مثل اگر... »اظهار داشت:  5نده شماره کنشرکت
شه با دقت نظر بیشتری به آگاه باشن باعث میمربی پرورشی و بقیه کادر در انجام وظایفشون ذهن

ها درک ها خیلی خوب توسط بچهاین دقت نظر داشتن نسبت به کارهای بچه ها بپردازند وامور بچه
ها رو ، خصوصیات اخالقی و رفتاری بچهآگاه باشنسروکار دارن اگر ذهن هابچهشه. کسایی که با می
در مورد رفتارای اشتباه  اشونقضاوت در بنابراین شناسنشون رو میشناسن، زمینه خانوادگیمی
تر و بهتر ها رو هم خیلی دقیقکنن و نقاط قوت بچهمی وتحلیلتجزیهکنن، بهتر ل میها بهترعمبچه

وقتی یه معلم تو  مثالً. کنهآگاه میهم ذهن ها روبچه همین دقت نظر ،شن. از طرف دیگهمتوجه می
 بره، مسلماً کالس یا یه ناظم توی حیاط مدرسه با حضور ذهن و با توجه و دقت مسائل رو پیش می

 نآموزااز دانش مهر چه شناخت کنن.ها هم در مورد کارهاشون با توجه و دقت بیشتری عمل میبچه
ها رو افزایش حرف شنوی بچههم نتیجه  کنم دربیشتر باشه، روی نقاط قوتشون بیشتر کار می

زود یاد هم  هایبعضبرا یکی الزمه چند بار تکرار کنم،  تر یاد بگیرن.راحتده و هم باعث میشه می
 .«گیرن ... می

شدید است  چنانکنند و آنانواع مختلف اضطراب را تجربه می فرآیند یادگیری، در آموزاندانش    

سازد. کاهش اضطراب، دومین مقوله این بخش آنان را دشوار می روزمره تحصیل و حتی زندگی که

نسبت به اتفاقات پیرامونش ، ارهآگاهی دفرد ذهنه وقتی ی»بیان کرد:  6کننده شماره کتبود. شر
کاهش استرس این عدم واکنش ده، نتیجه ی نشون نواکنشحساسیت کمتری داره یا شاید هم 

تر خواهد بود. وقتی باال شقدرت یادگیری طبیعتاً هاسترس نداشته باش آموزیدانشهست. وقتی 
خاطر تمرکزی که داریم  هو قدرت یادگیری ما ب شداسترس نداشته باشیم افکارمون پریشان نخواهد 
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هیجاناتمون رو کنترل کردیم و افکارمون روی یک موضوع  وحساسات ه همین دلیل ا، بترهباال
آگاه هستند ذهن آگاهی خیلی باالیی دارن یا حتی تقریباًمتمرکز شده، کما اینکه افرادی که ذهن

 .«می تونن بعضی از مشکالت روحی و روانی خودشون رو درمان کنن

 هایموقعیتآموزان از دیگر مواردی بود که معلمان به آن اشاره داشتند. دیریت هیجانات دانشم    

 آمادگی دو هر معلم و آموزاندانش اگر و کنندمی ایجاد کوچکی هایبحران که دارند وجود بسیاری

 رفع تهدید ونبد و یسادگبه را وقایع این توانمی شود انجام باید کاری چه بدانند درستیبه و داشته

ترل آگاه خیلی ماهرانه روی احساساتش کنآدم ذهن... »اظهار داشت:  14کننده شماره . شرکتکرد
تونه با کنترل می ،کننها دارن دعوا میبینه که بچهشه و مییه معلم وقتی وارد کالس میداره. 

گاه در هر لحظه آمعلم ذهن کنه. وفصلحلرو  مسألهاحساساتش و بدون هیچ واکنش ناگهانی 
مدیریت کنه و از حاد شدن مشکالت  خوبیبهتونه در رابطه با مشکالت پیش اومده در کالس می

و با بحرانی خونسردی خودش رو حفظ کنه تونه در لحظات آگاه میمعلم ذهن .جزئی جلوگیری کنه
ی خوبی داشته میشه به اینکه معلم،  مدیریت کالسحل مشکل بپردازه. اینها همه منجردرایت به 

 .. .«باشه.

وجود ههایی که در کالس باگه معلم بخواد در مقابل تنش»... بیان کرد:  9کننده شماره یا شرکت    
ها رو حل کنه، نیاز به ای مشکالت رفتاری بچهریشه صورتبهداشته باشه و  مسألهمیاد، موضع حل 

شه و هم متوجه بشه که دالیلی که هر آگاهی داره که هم روی رفتار خودش کنترل داشته باذهن
آموزان واسه اینه که ده چیه. خیلی از رفتارهای دانشآموزی رفتار ناهنجار از خودش نشون میدانش

ها نسبت به قدیم کم شده، اما پدر و مادرا با وجود اینکه تعداد بچه متأسفانهدوست دارن دیده بشن. 
گذرونن. هاشون میهستند و وقت خیلی کمی رو با بچهها مین احتیاجات مادی بچهفکر تأفقط به 

 با کسایی صحبتیهمها نیاز بیشتری به ها و تک فرزندی، باعث شده بچههمین کم شدن تعداد بچه
های امروزی خیلی هم دارن یه شنونده خوب داشته باشند. بچه و دوستمثل معلماشون پیدا کنن  

با  هامعلمندارند.  صحبتهم متأسفانههستند ولی  حرف واسه گفتن دارند، چون خیلی باهوش
 «.. .بشن. صحبتهمها آگاهی بهتر میتونن با بچهذهن

وقتی چنین معلمان  زعمبه. مقوله دیگری بود که شناسایی گردیدآموزان دانش با عاطفی ارتباط    

 و او را دوست دارد کند معلمآموز احساس میآموز شکل بگیرد، دانشای میان معلم و دانشرابطه

  آموزان است.این یک سرمایه بزرگ برای رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته دانش

ها خیلی آگاهی به ارتباط عاطفی خوب معلم با بچهذهن»... گفت: می 11 ةشمار ةکنندشرکت    
تدریس  های فعالتونه از روشمی راحتیبهکنه. معلمی که ارتباط عاطفی خوبی داره، کمک می

های دونید که روش، کنترل کالس و روند تدریس از دستش بیرون نره. میحالدرعیناستفاده کنه. 
در کالس  کهدرصورتیها داره، ورزی توسط بچههای دستنوین تدریس نیاز به کار گروهی یا فعالیت

ها رو یت بچهفعال خوبیبهبخش هست که معلم بتونه و نتیجه اجراقابلمخصوصاً مقطع ابتدایی 
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بیان  9کننده شماره شرکتدر جای دیگری،  ... .« یادگیری هم اتفاق بیفته حالدرعینکنترل کنه و 

و با هدر دادن وقت  سختیبهها برقرار نکرده باشه معلمی که ارتباط عاطفی خوبی با بچه... »کرد: 
ه نتیجه دلخواهش هم ب های گروهی رو در کالس اجرا کنه که مسلماًتونه فعالیتزیادی می

ها برقرار کرده و اونها رو با خودش همراه کرده ثر و عاطفی با بچهؤرسه، اما معلمی که رابطه منمی
هر وقت معلمی رو دیدید که  .کنهها رو در کالس دنبال میو با نتیجه بهتری این فعالیت راحتیبه

در زمان برخورد با  اطعیت الزم، حتماًق حفظست، البته با ها صمیمانه و دوستانهارتباطش با بچه
هاشون رو شنیده تا اینکه تونسته ها، اونا رو دیده و صحبتآگاه بوده و در ارتباط با بچهها ذهنبچه

همه  کنن درها تالش میاطفی خوب و مؤثری با اونها برقرار کنه. چیزی که بچهعرابطه 
 «..هست. شدنشنیده شدن وق بیفته همین دیدهمعلماشون اتفا شون با بزرگترها مخصوصاًارتباطات

 

 گیریبحث و نتیجه
عنوان یک موضوع محبوب ای بهطور فزایندهعنوان یک حیطه کلی پژوهش علمی؛ بهآگاهی بهذهن

 Felverبرای دانشمندان علوم اجتماعی، مربیان و روان شناسان در طول سی سال اخیر ظهور کرده )

, 2016& Jennings .آگاهیذهنمعلمان دوره ابتدایی از  تجاربژوهش حاضر با هدف فهم پ( است 

مقولة اصلی خالصه  سهتوان در را می آگاهیذهنتجربیات معلمان از  ندنشان داد جانجام گرفت. نتای

 :کرد
، McAvoy & Thousand )2017)یهاپژوهشبود که با نتایج درس  کالس مؤثر مدیریتمقولة اول، 

(2016( Hernaez-Lopez ( 2013و( Flook et al .توان گفت؛ ادارةدر تبیین این یافته می همسوست 

 هایمسئولیت از منزلة یکی به نیز دور هایاز گذشته و بوده اهمیت حائز بسیار تربیت و تعلیم امر در کالس

 احساس، ار،رفت بر معلم چگونگی تدریس و کالس ادارة هایمهارت که چرا است آمده حساببه معلم اساسی

مدیریت کالس مفهومی فراتر از برقرار کردن انضباط گذارد. می اساسی تأثیر آموزاندانش هاییادگیری و تفکر

های بلکه هدفنبوده آموزان در کالس مدیریت کالس فقط ساکت کردن دانش هدف در کالس درس دارد.

آموزشی توسط معلم برای یادگیری بهتر  هایطرحمفهوم شامل اجرای این  .گیردبرمیآموزشی معلم را در 

 فرایند در موفق، معلم یک (.Liaw, 2009) استآموزان و استفاده از اصول نظم و کنترل کالس دانش

 زیرا شناخت استعدادها، باشد داشته خود آموزاندانش شناخت در باید سعی آموزشی هایفعالیت

 تواندمعلم می گرداند و موفق تدریس و ارتباط برقراری در او را تواندمی آنان رغبت و عالیق ها،توانایی

کند و با  دهیسازمان را خود موردنظر مفاهیم مخاطبان خود، های علمیزمینه و هاگرایش براساس

 (. وقتیMcClowry, Snow, Tamis-LeMonda & Rodriguez, 2010تری انتقال دهد )تأثیر بیش

 در حالت این در د،کنآموز بنا میدانش قبلی یهاادداشتی رب را خود هایآموزش محور اصلی ،معلم

 از بیش ابتدایی دوران آموزان دردانش که شد متذکر را نکته این قرار باید وی با ارتباط حالت بهترین

 آموزان مهمدانش با برخورد در او اخالق و رفتار باشد مالک هاآنبرای  معلم اطالعات و دانش آنکه
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 هر به هاآن بین را تبعیضی و کند برخورد عادالنه طوربهآنان  همه با کالس اداره در معلم است. اگر

در  آموزند،می را عدالت و گرفته الگو او از خواهند داشت، دوست را او آموزاندانش نشود دلیلی قائل

سهیل در تقولة دوم، م (. SheykhiNaser Zadeh &2014 ,کنند )می اجرا را آن جامعه در نیز آینده

و  et al Cormack( ،2017( McDougall )2018)های که با نتایج پژوهش بود یادگیری اثربخش

(2016( et al Beshai .و تربیتی هاینظامگیری شکل دالیل و هارسالتترین اصلی از یکی همسوست 

ذیر، پمسئولیت فعال، متعهد، شهروندانی سازیآماده و تربیت کنونی، شکل به آن توسعه

 فراشناختیهای مهارت انتقادی، تفکر روحیه دارای تأمل، و تفکر اهل گشا،لهمسأ خالق، جو،مشارکت

 بلکه دارند، را جامعه مطلوب هایارزش تنهانه که افرادی .است قوی ارتباطی دارای و اجتماعی و

 ,McClowry, Rodriguezنمایند ) مؤثری تالش جامعه فرهنگ ارتقای و بهسازی برای بتوانند

Tamis-LeMonda, Spellmann, Carlson, & Snow, 2013.) مدارس و وپرورشآموزش هاینظام 

 خود اساسی ارکان و ابعاد جوامع، تغییر حال در سرعتبه تقاضاهای به اثربخش گوییپاسخ برای باید

آیند فر مدیریت رد نوآوری و تغییر ،هاآن ترینمهمیکی از  که دهند قرار تغییر حال در پیوسته را

 فرایند کیفیت Linn & Gronlaund (2000) زعمبه(. Bernard, 2012یادگیری است ) -یاددهی

آموزان اتفاق در دانش یادگیری پدیده آن در که است مطلوب آموزش یادگیری وضعیت -یاددهی

 ارتقاءوم، سمقولة انند. دمی یاددهی موظف اثربخش شرایط رعایت برای را خود معلم و افتدمی

و  McDougall( ،2016( et al Taylor )2017)هایبود که با نتایج پژوهش آموزاندانش روانی سالمت

(2016( Hamidi .آموزان گونه که در پرورش و شکوفایی استعداد دانشمدارس همان همسوست

، سالمت روح و جسم آنان یا کنند، در برقراری آرامش روانی، نشاطنقش را ایفا می ترینمهم

یا حتی  آموزاند. معلمان باید مانند والدین دانشنیز دخیل هاآنگیری برعکس، افسردگی و گوشه

 تر از آنان باشند.مهربان

شوند و هر روانی گروه حساسی محسوب می مسائلهای مختلف از لحاظ آموزان در ردهدانش

گذار خواهد بود لذا رثیأسالی و آینده آنان تخصیت بزرگکنند در شآنچه در این دوره تجربه می

زمان بسیاری را در  آناناست.  توجهقابلآموزان موضوعی مهم و سالمت و بهداشت روان دانش

بر بهداشت روانی آنان به مدرسه و شرایط آن باز  مؤثرگذرانند و بسیاری از عوامل مدارس می

 مؤثرآموزان در زمینه بهداشت روانی دانش خانواده نیز قطعاًمربوط به  مسائل حال عین درگردد. می

 گذشته، تجارب افکار، محتوای از بیشتر چیزی همواره .(Linn & Gronlaund, 2000) خواهد بود

 که نیستند و موضوعاتی مسائل همه اینها. دارد وجود زندگی در غیره و هیجانات بدنی، هایاحساس

 فرد تجارب در دیدگاه این که رسدمی نظر به انگارانهساده و آزادانه العادهفوق. شوندمی شامل افراد را

 روزانه زندگی متناسب را جدید هایشیوه این که آموزندمی آموزاندانش تدریجبه .باشد داشته وجود

 شانزندگی در که اتفاقاتی مورد در که آموزندکافی می دانش کسب علت به هاآن. کارگیرندبه خود

 (2012)زعمبه .(Fennell, CraneWilliams, Duggan & ,2005 ,) نکنند قضاوت دهدمی رخ
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Bernard  تواند با جلب اطمینان کودک مهربان، دلسوز و فداکار می معلمدر چنین مواردی فقط یک

پناه را از سرگردانی، دلهره و اضطراب نجات دهد. به خود، مشکل او را جویا شده و این موجود بی

که کودک در آن احساس امنیت کند و با میل و رغبت به آنجا  باشد یاگونهبهحیط مدرسه باید م

ای یک محیط آموزشی با مجموعه عنوانبهمدرسه تنها  نظر گرفتنقدم گذارد. باید توجه داشت در 

ثر ؤش معلم و دان سویبهتواند در برانگیختن انگیزه کودکان از قوانین خشک انضباطی و تربیتی نمی

آموزان دارد. در واقع مسئولیت معلمان یک الگو تأثیر زیادی بر رفتار دانش عنوانبهمعلم  واقع شود.

شود، بلکه آنان شاگردان به مسائل اجتماعی و اخالقی خالصه نمی ییفقط در پرورش ذهن و آشنا

آموزان هستند دانشمسئول تغییر و اصالح رفتارهای ناسازگار، تأمین بلوغ عاطفی و سالمت روانی 

(McClowry et al, 2013 .) تالش معلم نباید تنها در جهت کسب بهترین نتیجه آموزشی و نمرات

امکان به  توانایی او مسئولیت دهد و تا حدّ اندازهبهعالی باشد بلکه معلم باید بکوشد به هر فرد 

فرصت تجربه کردن دوست  آموزان در مدرسهپرورش فکری، روانی و جسمانی کودک بپردازد. دانش

توانند آنان را در مسیری کنند و مربیان با محبت و توجه میداشتن و دوست داشته شدن را پیدا می

و... را  پذیریمسئولیت قرار دهند که چگونگی برقراری روابط درست عاطفی، سازگاری با دیگران، 

تواند به هایش میمعلم با پذیرش کودک و احترام به او و ارج نهادن به توانایی دیگربیانبهیاد بگیرند. 

قرار  پذیرش موردآموزان از طرف دانش اعتماد قابلفردی  عنوانبهسالمت روان او کمک کند و 

 داخلی کیفی پژوهش به نبود توانمی پژوهش این هایاز محدودیت(. et al, 2020 ersonEmبگیرد )

 با پژوهش حاضر نتایج سوییهم بررسی و مقایسه در توانستمی که کرد زمینه اشاره این در خارجی و

 شوند:میپیشنهادات زیر مطرح  ،نتایج حاصل براساسباشد.  مفید هاسایر پژوهش

 یابد تقویت نموده ها به یاد او آرامش مینوی با خالق هستی که همانا تمامی دلمعلمان ارتباط مع

 و بر تداوم آن اهتمام ویژه نمایند.

  توان ذهنی و روانی خود را برای درک لحظه حال و سکون قلبی و درونی خویش، تقویت معلمان

 نمایند.

 مایند نسبت به وقایع دیدی های معمول و زودگذر دوری جسته و تالش نداوریپیش و از قضاوت

 جانبه داشته باشند.نگر و همهکل

 با هدف  هامدرسهدر جهت ارتقای دانش و تجربة معلمان و مشاوران  ایهای آموزشی ویژهکارگاه

 .شودهای ارتباطی آنان برگزار بهبود مهارت

 نمایند. های ذهن بدن در زندگی روزمره خود بیشتر استفادهاز تمرینات مراقبه و فعالیت 
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