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 به دانشجومعلمان 1آموزش ارتباط مراقبتی

 2طاهره جاویدي کالته جعفرآبادي

 چکیده: 

ارتباط  ست.اارتباط مراقبتی به دانشجومعلمان  آموزشنقش مراکز تربیت معلم در  تبیین مقالهاین  اصلیهدف  
مراقبتی فرایندي گفتگو محور است که به قصد شناسایی و تامین نیازهاي واقعی دانش آموزان مورد توجه و 
استفاده قرار گرفته است. شواهد پژوهشی نشان می دهند، از یک سو ارتباط مراقبتی مستلزم دانش و مهارت هاي 

توان آن ها در خالل دوره هاي آموزشی آموخت و از سوي دیگر تحقق  ارتباط مراقبتی   ویژه اي است که  می
ن ان را به ارمغاندي و امنیت خاطر دانش آموزتحس رضایم ،شادمان ساختن ی نظیرپیامد هاي مطلوبمی تواند 

نجانده شود. این معلم گمی شود ارتباط مراقبتی بعنوان پیش نیاز در برنامه درسی تربیت پیشنهاد بنابراین  آورد.
انده گنج درس اخالق همه رشته هاي تربیت معلماقدام می تواند در قالب برنامه درسی جدید و یا در سرفصل  

و در ضمن  را بدست آورند ماهیت، ضرورت و چگونگی ارتباط مراقبتیشود تا دانشجو معلمان فرصت آشنایی با 
بتی مهارت ضروري را کسب نمایند. در نتیجه تصریح  می شود  که کاروزي با نظر به اصول و قواعد ارتباط مراق

 نظري و عملی صورتبا نظر به دو ساحت  آموزش دانش و مهارت هاي ارتباط مراقبتی به دانشجومعلمان باید 
آموزش تکنیک هاي گفتگو مثل، جابجایی انگیزشی، مجذوبیت، و توجه پذیرشی مصادیقی از شیوه نظري گیرد. 

تامین  دانشجومعلمان و کشف و در تعامل بااستادان مراکز تربیت معلم  در تجلی و ظهور ارتباط مراقبتیاست و 
نیازهاي واقعی آنها و نیز زمینه سازي براي تمرین و ممارست دانشجو معلمان در خالل دروس کارورزي براي 

 است. آن ها  بتی به ارتباط مراق آموزشاز جمله مصادیق شیوه عملی احراز مهارت هاي یادشده، 

گو، ، اخالق حرفه ایی، گفتتربیت معلم درسی ارتباط مراقبتی، برنامه هاي واژگان کلیدي:
 شادمانی و نیازهاي واقعی دانش آموزان.

 

 مقدمه 

                                                           
1. caring relation  
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به عقیده بسیاري از صاحب نظران، نظام آموزش و پرورش مطلوب باید به صورت معناداري در ایجاد شادمانی 
گیري اساسی تربیت اخالقی در مدارس باید دانش آموزان مشارکت جدي داشته باشد و جهتفردي و جمعی 

تعهد به ساختن جهانی باشد که درآن تربیت توأم با شادمانی محقق گردد. چراکه در فضایی که کودکان احساس 
ساس خویش اح نشاط و شادابی کنند موضوعات درسی را بهتر فرا می گیرند و دانش آموزانی که از یادگیري

لذت و نشاط نمایند، بهتر می توانند با شرایط دشوار به سازگاري معقول دست یابند و از آن طریق به رضایت 
 ).2003، 1خاطر نایل شوند (نادینگز

، تامین آسایش و رفاه کودکان و ایجاد 2همچنین، بنا بر عقیده بسیاري از صاحبنظران پروژه هاي کودك پسند
نی از زندگی در آنها، از جمله وظایف اصلی سیاستگزاران، مجریان و دست اندرکاران حس رضایت و شادما

، 7؛ کرسی2006، 6؛ ملون2016، 5؛ در و ترنتینی2002، 4؛ رجیو2003، 3شهرها و مدارس محسوب می گردد (یتس
2002.( 

ه الی برنامه هایی که باین در حالی است که همچنانکه در مدارس فعلی مشاهده می شود، نه تنها می توان جاي خ
ناپسندیده  دنبال ایجاد فضایی شاد و دلپذیر براي کودکان باشد را حس نمود، بلکه با رفتارهاي تحقیرآمیز و

بسیاري از مربیان، معلمان و مجریان؛ از جمله مقایسه هاي نامعقول و سنجش ناپذیر دانش آموزان با یکدیگر، 
زخوردهاي نابجا و غیرمنطقی و تخطئه شخصیت فراگیران، انتظار واحد از اعمال تبعیض و بی عدالتی بین آنها، با

همه  آنها و عدم توجه به تفاوت هاي فردي شان، دادن نمره هاي حداقلی به تالش هاي حداکثري دانش آموزان 
و ایجاد حس عدم رضایت در آنها، عدم توجه به مشارکت جدي دانش آموزان در فرایند تدریس و مسکوت 

و نشنیدن صداي آنها، و ...، شادي طبیعی دانش آموزان را نیز از آنها سلب می نماید. شواهد بیشتر براي  ماندن
نشان دادن اینکه مدارس فعلی محیط نشاط بخشی براي فرزندان ایران زمین نیستند اینکه، حتی درس هاي از قبیل 

 دبی، حس مطلوب زیبایی شناختی، تحرك وادبیات، هنر و ورزش که ماهیتا بگونه هستند که می توانند ذوق ا
نشاط را در دانش آموزان برانگیخته و تقویت نمایند، و منبع دائمی خرد و سرور شوند، لیکن به دلیل تاکید بیش 
از حد بسیاري از معلمان این دروس بر تحلیل هاي پایان ناپذیر و تأکید آنها بر فنون ادبی و قواعد عینی سنجش 

حوصله دانش آموزان را بسر برده و خاصیت مهم آن را خنثی می نمایند و بدین ترتیب این  پذیرِ سخت و جدي،

                                                           
3. Nel Noddings  
4. child friendly projects   
3. Yates   
4. Riggio  
5. Derr & Tarantini  
6. Malone  
7. Corsi  



 معلم تربیتمجموعه مقاالت سومین همایش ملی 

 دانشگاه شیراز-دانشگاه فرهنگیان

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز  -1396اردیبهشت  18

 

٥٩ 

 

  

دروس نیز عمال در ایجاد شادمانی و حس رضایت فراگیران، از ایفا نقش واقعی خود باز می مانند. به این دالیل 
داي که معموال با شیندن صمالحظه می شود بسیاري از کودکان از رفتن به مدرسه نه تنها حس خوبی ندارند، بل

زنگ آخر مدرسه هورا سر داده و براي تعطیالت روزشماري نموده و به هر بهانه اي؛ مثل بیماري و یا حتی 
 تمارض از رفتن به مدرسه ابا می ورزند. 

با نظر به این توضیحات، سوال مهم اینست که چگونه مدارس و بویژه معلمان می توانند فضایی مفرح و کالس 
شادي بخش براي فراگیران ترتیب دهند تا موجبات شادمانی واقعی آنها را فراهم آورند؟ با نظر به اینکه  هاي

تحقق چنین اموري مستلزم داشتن دانش و مهارت هاي خاصی در زمینه ارتباط مراقبتی با دانش آموزان، از جانب 
دي اکتسابی است، و این موضوع باید در معلمان است و با توجه به اینکه این دانش و مهارت ها تا حدود زیا

دوران دانشجویی به معلمین آموزش داده شود، به بطور خاص این سوال شکل می گیرد که چگونه مراکز تربیت 
معلم؛ که کانون اصلی توجه مقاله حاضر است، می توانند با ایجاد فضایی مبتنی بر ارتباط مراقبتی؛ که به قول 

ز ماهیت فعل اخالقی برخوردار است و آموزش نظري مفهوم و مولفه هاي آن به دانشجو ) این امر ا2012نادینگز (
معلمان؛ که مجریان اصلی نظام آموزش و پرورش در زمانی بسیار نزدیک هستند، دانش و مهارت هایی که الزمه 

 تحقق ارتباط مراقبتی در مدارس است را در آنها ایجاد نمایند؟

راقبتی یکی از رویکردهاي مناسب براي کشف و تامین عالئق و نیازهاي واقعی دانش با توجه به اینکه ارتباط م
؛ که به قول دیوئی فهمیدن اینکه چه چیزي دیگري دوست دارد آموزان و در نتیجه شادمان ساختن آنها است

ز دیوئی، اانجام دهد و تضمین فرصتی براي انجام دادن آن، کلید خوشحال ساختن دیگري است (نادینگز به نقل 
با نظر به اینکه مراکز تربیت معلم در هر کشوري وظیفه تربیت معلمین آینده را بر عهده ، و الف) -2012 نادینگز،
ت معلم ی از رفتار کارکنان و اساتید مراکز تربیالینفکء این رویکرد باید بعنوان جزبه اعتقاد نویسنده، دارند، 
و بخش چشمگیري از درس اخالق حرفه اي، در برنامه درسی این مراکز به این موضوع اختصاص یابد، تا درآید 

 دانش و مهارت هاي ارتباط مراقبتی در دانشجومعلمان ایجاد و بتدریج این توانایی مهم در آنها نهادینه شود. 

 علم می توانند به دانشجو معلماندر خصوص ادعاي اخیر، سوال مهم دیگر این است که، چگونه مراکز تربیت م
آموزش دهند تا از طریق ارتباط مراقبتی عالئق و نیازهاي واقعی دانش آموزان و راه هاي تامین آن را کشف 
نمایند؟ پاسخ به این سوال مستلزم پرداختن به دو سوال مقدماتی است؛ از جمله، مفهوم ارتباط مراقبتی چیست؟ 

مستلزم فهم و رعایت چه نکاتی است؟ در ادامه به بررسی این این دو سوال پرداخته  دیگر اینکه، تحقق این ارتباط،
می شود سپس، به سوال اصلی این مقاله؛ یعنی رسالت اصلی مراکز تربیت معلم در آموزش این رویکرد تمرکز 

 می گردد. 



 معلم تربیتمجموعه مقاالت سومین همایش ملی 

 دانشگاه شیراز-دانشگاه فرهنگیان

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز  -1396اردیبهشت  18

 

٦٠ 

 

  

 مفهوم ارتباط مراقبتی

کل ین عالئق و نیازهاي فرد تحت مراقبت است، متشبه اعتقاد نادینگز، ارتباط مراقبتی؛ که هدف آن کشف و تام
از سه عنصر اصلی است: شخصی بعنوان مراقبت کننده (از قبیل پزشک یا پرستار، وکیل، کارفرما، والدین، معلم،... 
)، شخص دیگري بعنوان مراقبت شونده (مثل بیمار، موکل، کارگر، کودك، دانش آموز،... ) و اقدام مراقبتی. در 

حفظ ارتباط مراقبتی هر دو؛ هم مراقبت کننده و هم مراقبت شونده سهیم هستند. در این فرایند، مراقبت ایجاد و 
کننده قبل از هرگونه اقدامی، تالش می کند از طریق گفتگوي چهره به چهره با مراقبت شونده، نیازهاي واقعی 

زد ازهاي او منتهی می شود معلوم و محقق سااو را شناسایی کند و از طریق تفکر، اقداماتی که به برآورده شدن نی
در این ارتباط،   ).14: 2002و سپس به ارزیابی اقدامات انجام شده از منظر مراقبت شونده مبادرت ورزد (نادینگز، 

نکته مهم این است که مراقبت کننده بین اینکه چه چیزي مراقبت شونده واقعا نیاز دارد و آنچیزي که تصور می 
دارد، گمراه نشود. براي اجتناب از چنین خطري، گفتگو با مراقبت شونده و گوش کردن دقیق به  کند او نیاز

سخنان او بسیار اهمیت دارد. در این گفتگو مراقبت کننده موظف است با به تعلیق در آوردن ادراکات قبلی 
ده، کاوي صحبت هاي شنیده شخویش در باره نیازهاي مراقبت شونده، با توجه به آنچه او می گوید و از طریق وا

به عبارت دیگر مراقبت کنننده در یک دیالوگ  نیازها و عالئق واقعی اورا و راه هاي تامین آن را کشف کند.
، نیازهاي واقعی او را ادراك کرده، اقدامی 2"در طلب چه چیزي هستی"؛ با طرح سواالتی از این قبیل که 1خالص

شود را شناسایی  و محقق سازد و از این طریق زمینه اي فراهم کند تا کودك را که به برآوردن نیازش منجر می 
 به شادمانی قابل انتظار دست پیدا کند.

به عالوه، در ارتباط مراقبتی، ارزیابی مراقبت شونده از اقدامات انجام شده و لحاظ کردن بازخوردهاي او به اقدام 
شده، اصالح عمل مراقبتی، تعیین گام بعدي، تعالی عمل  مراقبتی در شناسایی نقاط ضعف و قوت امور انجام

مراقبتی و حفظ ارتباط بسیار نافذ و مهم است. مراقبت شونده ممکن است با بیان آشکار و یا با زبان غیر شفاهی، 
الف) و  -2012رضایت خویش را از اقدام مراقبت کننده نشان دهد (نادینگز،  3مثل لبخند زدن یا تکان دادن سر

با انجام رفتارهایی همچون انزوا، قهر، گالیه و خشم، ناخرسندي خویش را از امور انجام شده ابراز کند. در یا 
چنین موقعیت هایی، مراقبت کننده می تواند از طریق گفتگوي بیشتر، نواقص و مشکالت احتمالی ارتباط مراقبتی 

 را شناسایی و مرتفع کند.

 

                                                           
1. Pure dialogue  
2. "what are you going through"?  
3. smile or nod  



 معلم تربیتمجموعه مقاالت سومین همایش ملی 

 دانشگاه شیراز-دانشگاه فرهنگیان

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز  -1396اردیبهشت  18

 

٦١ 

 

  

 استلزامات ارتباط مراقبتی

موثر در مدارس محقق شود الزم است در اجراي آن نکات مهمی؛ از قبیل  گونه ر اینکه ارتباط مراقبتی بهبه منظو
 موارد زیر، مورد توجه مجریان آن قرار گیرد: 

 ،رح استمط خصوص ارتباط مراقبتی؛ به مثابه فعلی اخالقیدو سوال مقدماتی مهم در  ،نخست اینکه -
تا رفتارهایم براي خویش  1؟"خودمان و به یکدیگر اجتناب ورزیمچگونه می توانیم از صدمه زدن به "

نسبت به دیگري رفتار چگونه می توانیم به بهترین وجه "و  و دیگران آسیب زا و آزاردهنده نباشد
  )11: 2002(نادینگز،   2؟"مراقبتی داشته باشیم

نادینگز جنبه استفهامی دارند. بنابراین شخصی که قصد دارد از دیگران مراقبت  کند،  این دو پرسشِ 
نخست الزم است در باره رفتارهایی بیاندیشد که می توانند براي خودش و یا دیگري آسیب زا باشند 

عیت در موقو از انجام آنها اجتناب ورزد، دوم اینکه نظر فرد تحت مراقبت را در باره نیاز و یا عالقه وي 
 . منجر می شود اومورد نظرجویا شود، آنگاه در جستجوي راهکارهایی باشد که به مراقبت بهتر از 

جهت گیري نقطه آغاز مواجهه مراقبتی از مراقبت شونده بسوي مراقبت کننده است. مراقبت شونده  -
دام ه براي تحقق اقنیاز ندارد آنچه را مراقبت کننده احساس می کند، احساس کند، اما مراقبت کنند

 3"رتعاشاتا"مراقبتی، نیاز دارد احساس مراقبت شونده را بطور دقیق درك نماید. مراقبت شونده کانون 
بدین معنی که مراقبت کننده بواسطه ارتعاشاتی که از سوي مراقبت  ).14: 2002(نادینگز،  آغازین است

ر ی می گردد. بنابراین در ارتباط مراقبتی، هشونده ساطع می شود، متوجه نیاز او به اقدام مراقبتی خاص
اه هاي و رگونه اقدامی بر پایه این ارتعاشات آغاز و با گفتگو با مراقبت شونده و درك نیازهاي او 

اقدام مناسب مراقبت کننده جریان می یابد و با تایید نهایی اقدام مراقبتی  ادامه می یابد و باتامین آن 
  می پذیرد.توسط مراقبت شونده خاتمه 

و چهره به ؛ یعنی مراقبت کننده باید از طریق گفتگمحور است گفتگوبا نظربه اینکه ارتباط مراقبتی  -
چهره با مراقبت شونده نیازهاي واقعی او را کشف نماید، توجه به نکاتی در حین کفتگو بسیار ضروري 

 عالئق و نیازها دقیق ادراك منظور به کننده مراقبت که معنا بدین، 4"انگیزشی جابجایی" -1است: 
 کنار را خویش هاي ارزش و 5بطور موقت  هنجارها دیالوگ فرایند در او، به کمک و شونده مراقبت

                                                           
1. how can we avoid harming ourselves and one another?  
2.  how can we care better for one another? 
14. “vibrations” 

4. motivational displacement  
5. norms  
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 چنانچه .2دهد می سوق شونده مراقبت هاي طرح و نیازها بسوي را اش انگیزشی نیروي و 1گذارد می

 باشد داشته 3برخورد کننده مراقبت باورهاي و ها ارزش با شونده در مواقعی مراقبت هاي طرح و نیازها

 است مکنم موقعیت، این در. کند می پیدا متفاوتی شکل انگیزشی جابجایی آیند، نظر به 4نامعقول یا و

 مراقبت دتوان اما می دهد، انجام شونده مراقبت عالئق و نیازها برآوردن براي اقدامی کننده نتواند مراقبت

 هاي تفاوت به او توجه جلب یا او 5کردن متقاعد شونده؛ مراقبت با بیشتر دیالوگ طریق از را ارتباطی

 در ارتباط مراقبتی 7شناختی و عاطفی بعد  به توجه -2). 2010؛ 2008(نادینگز،  کند حفظ ،6ناپذیر آشتی

حالت  و قدقی با احترام، دیالوگ، فرایند در کننده مراقبت اگر که معنا بدین است؛ باهم آنها نسبت و

 زا تواند می ورزد، تأمل آن باره بطور جدي در دهد، و فرا گوش شونده مراقبت سخنان به پذیرنده

 و او، انزجار مورد امور یا و، بیم ها و ترس ها نیازها و عالئق شونده؛ مراقبت عمیق احساسات

 عمطل است، اقدام بهترینو یا برطرف کردن موارد آزاردهنده  نیازها آن تامین براي که راهکارهایی

پذیرندگی را به عنوان مشخصه بنیادي ارتباط مراقبتی توصیف کرده نادینگز  -3). 2012(نادینگز،  شود

مدد جسته است. مجذوبیت حالتی است که از طریق آن  8و به منظور شرح این واژه از کلمه مجذوبیت

در احوال، افکار، احساسات و  (دیگري) و با  جذب 10 "احساس با"و  9مراقبت کننده با توجه پذیرشی

سخنان مراقبت شونده، تالش می کند حس واقعی او را دریافت کند و بفهمد در ذهن او راجع به 

به روي دیگري  11موقعیت زندگی اش چه می گذرد. در مجذوبیت، ذهن و قلب مراقبت کننده براستی

احت ناراحتی دیگران واقعا نارآسیب پذیر است. از  باز است و نسبت به آنچه دیگري احساس می کند

واقعا خوشحال می شود. در این حالت اگر مراقبت شونده درد خاصی داشته باشد،  آنهاو از خوشحالی 

 -؛ الف2002، نادینگز(ممکن است مراقبت کننده درجاتی از آن درد را در درون خودش حس کند 

2012.(  

                                                           
1. put them aside  
2. flows  
3. clash  
4. unwise  
5. persuade  
6. irreconcilable differences  
7. cognitive and affective  

. 24. engrossment 
9. receptive attention  
10. feeling with  
11. truly  



 معلم تربیتمجموعه مقاالت سومین همایش ملی 

 دانشگاه شیراز-دانشگاه فرهنگیان

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز  -1396اردیبهشت  18

 

٦٣ 

 

  

فراگیران  2و نیازهاي ابراز شده 1یازهاي استنباط شدهتوجه به تفاوت ن ،مهم دیگر در ارتباط مراقبتینکته  -

اغلب نیازهایی که متخصصان آموزش و پرورش براي یادگیرندگان تعیین نموده اند، تحت عنوان  است.

نیازهاي استنباط شده دسته بندي می شوند. اگر چه این قبیل نیازها، تحت عنوان نیازهاي یادگیرندگان 

منطق  ).2005 -(نادینگز، الفاي ابراز شده توسط خود یادگیرندگان نیستند معرفی می شوند، آنها نیازه

این ادعا این است که این قبیل نیازها بطور آگاهانه توسط فراگیران، به رسمیت شناخته نشده اند، این 

نیازها ممکن است با نیازهاي واقعی کودکان برخورد کند و در مواردي بدلیل اصرار بیش از حد 

ن، ممکن است درمسیر تحقق آن، نیاز ها و خواسته هاي واقعی کودکان انکار و یا سرکوب طراحان  آ

. نیاز ها ي ابراز شده، آنهایی هستند که برآمده (یا برخاسته) از درون کسانی )2003(نادینگز،  گردد

ققان، حهستند که آن نیازها را دارند و نیازهاي استنباط شده، آنهایی هستند که توسط کارشناسان، م

مربیان، و سیاستمداران استنباط می شوند و بر افراد هدف، کسانی که تصور می شود  آنها را دارند، 

به عبارت دیگر، در بافت اخالق مراقبتی نادنیگز، نیاز ابزار شده ). 2006(نادینگز، تحمیل می شود 

شده،  نیاز هاي ابزار. کننده استبرآمده از مراقبت شونده است و نیاز استنباط شده برآمده از مراقبت 

قبل از شناسایی، در درون کودك نهفته و پنهان هستند که طی گفتگو چهره به چهره با وي، می توان 

آنها را کشف نمود. این نیاز ها تحت تاثیر بافت فرهنگی که کودك در آن زندگی می کند، قرار 

ه ف نیاز هاي ابزار شده کودکان کشور یا منطقدارند. بنابراین نمی توان به راحتی نتایج مطالعه و کش

مغفول ماندن این تمایز از منظر سیاستگزاران و مجریان خاصی را به سایر ملل یا مناطق دیگر تعمیم داد. 

آموزش و پرورش، و مهم تلقی کردن نیازهاي استنباط شده و تاکید بیش از حد برآن، و نادیده گرفتن 

واقعی فراگیران در فرایند تدریس سرمنشاء بسیاري از ناخشنودي ها و یا عدم ادراك درست نیازهاي 

و نارضایتی دانش آموزان در نظام آموزش و پرورش است. که این امرمی تواند بخودي خود به 

 -سرکوب شدن ناآگاهانه ظرفیت ها و استعدادهاي بالقوه دانش آموزان منتهی گردد (نادینگز، الف

2005   .( 

 قبتی در مدارس کنونی وضعیت ارتباط مرا

با نظر به اینکه ارتباط مراقبتی در کشف و تامین نیازهاي واقعی دانش آموزان نقش کلیدي دارد، انتظار می رود 

که این مهم در محیط هاي آموزشی؛ بویژه مدارس، از جایگاه مناسبی برخوردار باشد و معلمین که از جمله 

می شوند به دانش و مهارت هاي ضروري آن مجهز باشند. لیکن  محسوبمجریان اصلی تحقق ارتباط مراقبتی 

                                                           
1. inferred needs  
2. expressed needs  
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اغلب ما؛ کسانی که تجربه چندین ساله دوران مدرسه ایی را داریم و یا در حال حاضر فرزندانی از ما در مدارس 

 نمی توانیم منکر حضور معلمان و کارکنانی شویم که نه تنها  قادر نیستند با فعلی به تحصیل مشغول می باشند،

دانش آموزان ارتباط مراقبتی برقرار کنند، بلکه آنها را با رفتارها و برخورد هاي ناصواب خویش بارها و بارها 

مورد تمسخر، تحقیر و در مواردي مورد شماتت قرار می دهند و به این صورت رنجش و آزردگی خاطر شان را 

 سبب می شوند.

ا به معناي وادار کردن دانش آموزان به دستیابی به اهداف و ساعی مراقبت ر ٰ◌ ٰ◌◌ٴ اغلب معلمان جدي همچنین، 

آموزشی تصور می کنند و با مفهوم مراقبت به معناي ارتباطی گفتگو محور به منظور کشف و تحقق نیازهاي 

آنها قادر نیستند مراقبت را بعنوان یک فعل اخالقی در محیط هاي آموزشی اینرو، واقعی کودکان ناآشنا هستند. از 

 ). 2005 -کنند (نادینگز، ب محقق

مفهوم خاص ارتباط مراقبتی ما را ملزم می سازد تا چگونگی ارتباط را بررسی دقیق نماییم. چون به منظور بعالوه، 

اطمینان از این امر که ارتباط مراقبتی در محیط هاي آموزشی محقق می شود یا خیر؟ کافی نیست که ما فقط به 

ن است که آنها از دانش آموزان مراقبت می کنند، اعتماد کنیم، بلکه الزم است ادعاي معلمان؛ که حاکی از آ

اشتباهات رایجی است که امروزه توسط از دانش آموزان نیز عمل مراقبتی معلمان را به رسمیت شناسند. یکی 

نند که ک این است که آنها از ابزارهایی استفاده می بسیاري از محققان و مجریان ارزشیابی صورت می گیرد

رفتارهاي قابل مشاهده را درجه بندي می کند و معلمانی که رتبه هاي باال بدست می آورند بدین معنا است که 

آنها نسبت به دانش آموزان شان مراقبت زیادي انجام می دهند. لیکن ممکن است این دانش آموزان با چنین 

س نشان داده است با وجود اینکه معلمان بسیاري از مدار تعبیري موافق نباشند. بسیاري از مطالعات در سالهاي اخیر

 به انجام مراقبت در تدریس شان اظهار کرده اند، ولی دانش آموزان هنوز شکایت می کنند که کسی نسبت به 

. بعضی اوقات علت این شکاف ممکن است به موقعیت نامناسب مدارس مربوط شود که 1آنها مراقبتی نمی کنند

امکان ارتباط مراقبتی بین معلم و دانش آموز را دشوار می سازد که در چنین موقعیت هایی الزم است تغییراتی 

راقبتی و حس باط مصورت پذیرد. شاید معلمین و دانش آموزان به زمان بیشتري نیاز داشته باشند تا بتوانند ارت

اعتماد نسبت به یکدیگر را توسعه بخشند. شاید نیاز باشد تعداد دانش آموزان کالس ها کاهش یابد. شاید الزم 

باشد فشار ناشی از آزمون هاي استاندارد شده کاهش یابد تا جائیکه معلمین و شاگردان بتوانند بگونه متعامالنه 

تر کشف کنند. شاید الزم است به عالئق دانش آموزان توجه  موضوعات مورد عالقه شان را بصورت عمیق

                                                           

1. “Nobody cares!”  
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بیشتري شود. تحلیل هاي پدیدارشناسی می تواند زوایاي متعدد این شکاف را بگونه شفاف آشکار نماید (نادینگز، 
ها مربوط شود که اغلب معلمین فعلی نه تنموضوع ممکن است به این  دالیلیکی از محتمل ترین ب). ولی  2005

آن را نجام ادانش و مهارت کافی براي  آنهابلکه رورت تحقق ارتباط مراقبتی با دانش آموزان آشنا نیستند، با ض
 مهارت هاي الزم در آنها،مراقبتی به دانشجومعلمان و ایجاد  ارتباطبه همین دلیل الزم است آموزش نیز ندارند. 

درسی و مجریان مراکز تربیت معلم قرار  به صورت موضوعی جدي مورد توجه سیاستگزاران، طراحان برنامه
 گیرد.

 نقش مراکز تربیت معلم در آموزش ارتباط مراقبتی به دانشجو معلمان

ارتباط مراقبتی، استلزامات آن، اهمیت آن در شادمان ساختن  نظر به توضیحات مفصلی که در خصوص مفهومبا 
ائه شد، و وضعیت نامطلوب ارتباط مراقبتی در دانش آموزان و ایجاد حس رضایمندي و امنیت خاطر در آنها ار

مدارس و با توجه به اینکه از نظر نویسنده یکی از دالیل عمده این وضعیت عدم دانش کافی معلمین فعلی درباره 
راي مهارت هاي الزم بدانش و چیستی، چرایی، چگونگی و اهمیت این فرایند است و اینکه معلمین حاضر فاقد 

بر این اساس، مراکز تربیت معلم موظف هستند که ارتباط مراقبتی را هم به شیوه  بتی هستند،انجام ارتباط مراق
 تئوریک و هم به شیوه عملی به دانشجومعلمان آموزش دهند.

از شیوه نظري اینست که باید مطالب نسبتا گسترده و جامع ایی در باره ماهیت، ضرورت، استلزامات و منظور 
آموزش  ومعلماندانشجبعنوان قسمتی از درس اخالق براي همه رشته هاي تربیت معلم به کیفیت ارتباط مراقبتی؛ 

باید دانشجویان یاد بگیرند که دو سوال مهم در باره  ،مثال در خصوص ماهیت ارتباط مراقبتیداده شود. بعنوان 
بهترین  ونه می توان بهو چگد؟ چگونه می توان از صدمه زدن به خود و به دیگري اجتناب ورزی(ارتباط مراقبتی 

تارهایی رف در رابطه با سوال نخست،همواره مطمح نظر قرار داده و  را با دیگري ارتباط مراقبتی ایجاد نمود؟)وجه 
است براي آنها ناخوشایند و یا آزار دهنده باشد شناسایی و از انجام آن  که در تعامل با دانش آموزان ممکن

جویان فراهم کنند دانش، اساتید تربیت معلم می توانند فرصت هاي را براي بیشترمنظور یادگیري اجتناب ورزند. به 
دیگري شود از طریق دیالوگ و یا از طریق دیدن و تحلیل فیلم  آزردگیتا آنها مواردي که ممکن  است منجر به 

در رابطه با سوال دوم  ا گیرند.هاي آموزشی شناسایی نموده و راههاي مواجهه منطقی براي اجتناب از آن را فر
در باره ماهیت و استلزامات ارتباط مراقبتی و جایگاه آن کافی الزم و دانش  اکتسابالزم است فراگیران ضمن 

، از طریق فراگیري تکنیک هاي گفتگو؛ از قبیل جابجایی انگیزشی، مجذوبیت یادگیرندگاندر شادمان ساختن 
. در آورندهاي واقعی دانش آموزان و راه هاي برآوردن آن را بدست و توجه پذیرشی، توانمندي کشف نیاز

سیار کارآمد بمی تواند  ،دانشجویان با سایر همکالسی هاي خودگفتگو تحقق این امر، انجام فعالیت هاي تمرینی 
   واقع شود.
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دیگر به مایز اینها بایکبعالوه، بعنوان نمونه دیگر، آموزش مفهوم نیازهاي استنباط شده و نیازهاي ابراز شده و ت
دانشجومعلمان و اینکه آنها بیاموزنند آنچه که در ارتباط مراقبتی و کشف نیازهاي واقعی دانش آموزان و تامین 

اه آگفهم و کشف نیازهاي ابراز شده آنهاست. اینکه آنها  ،آن و شادمان ساختن دانش آموزان الویت ویژه دارد
 تکنیک هاي آن، براي فهم دقیق نیازهاي ابراز رعایتیادگیري و و  آموز با دانش گفتگوي چهره به چهره شوند

 همیتاشده و اجتناب از هر گونه پیشداوري و فرافکنی و جابجایی نیازهاي استنباط شده با نیازهاي ابراز شده 
  فوق العاده ایی دارد. 

 ی و خوابگاه هاي مراکز تربیتشیوه عملی، حاکم شدن فرهنگ ارتباط مراقبتی در محیط هاي آموزشاز  منظور
الق مراقبتی اخ همنظور تحقق این امر، الزم است همه کارکنان و اساتید مراکز تربیت معلم متخلق بمعلم است. به 

اگر مراکز تربیت معلم محیطی باشد که در آنجا از آسیب رساندن و آزردن دانشجویان  ،عبارت دیگره . بشوند
ین توسط اساتید و کارکنان کشف و برآورد شود، در چنگفتگو  در فرایندشده آنها اجتناب گردد و نیازهاي ابراز 

فضایی فرهنگ ارتباط مراقبتی در دانشجومعلمان نهادینه شده و آنها عمال می آموزنند که در آینده از هرگونه 
هم و آموزان، ف آسیب رساندن به فراگیر و دانش آموز آزاري اجتناب ورزند و از طریق گفتگوي مداوم با دانش

 تامین عالئق و نیازهاي آنها را در الویت هاي شغل معلمی خویش قرار دهند. 

کارورزي نیز می تواند در یاددهی و نهادینه کردن ارتباط مراقبتی الب قبرنامه هاي آموزشی در برخی از  همچنین،
 یامه هایچنین برنه قرار گیرد. در به دانشجومعلمان بعنوان راهبردي کارآمد در مرکز تربیت معلم مورد استفاد

س می توانند چگونگی گفتگوي چهره به چهره با دانش الس هاي درکدانشجومعلمان با حضور در مدارس و 
آموزان و کشف نیازهاي واقعی آنها و پیدا کردن راهکارهاي مناسب براي تامین آن را با تمرین و ممارست 

 بصورت عمیق تر فرا گیرند.

ورت را بص هایامد هاي آنپفیلم هاي آموزشی که جلوه هایی از دانش آموز آزاري و از آثار هنري؛ بویژه استفاده 
نمایش دهد، می تواند براي نظارت دقیقتر آنها بر رفتارهاي خویش کمک عینی و ملموس به دانشجومعلمان 

از اده آموز آزاري نشوند. استفاهانه و غیر عمدي نیز مرتکب دانش گبزرگی باشد تا در آینده حتی بصورت ناآ
 ارتباط مراقبتی شایسته با دانش آموزان خویش است که ایی معلمان نمونهکه نمایشگر فیلم هاي آموزشی نیز 

 دارند، می تواند در یادگیري بهتر دانشجومعلمان موثر واقع گردد.

 گیريه نتیج

به صورت عمده ایی در ایجاد شادمانی فردي در این مقاله استدالل شد که نظام آموزش و پرورش مطلوب بایست 
و جمعی دانش آموزان مشارکت جدي داشته باشد، چراکه در فضایی که کودکان احساس نشاط و شادابی نمایند، 



 معلم تربیتمجموعه مقاالت سومین همایش ملی 

 دانشگاه شیراز-دانشگاه فرهنگیان

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز  -1396اردیبهشت  18

 

٦٧ 

 

  

موضوعات درسی را بهتر فرا می گیرند و بصورت فعاالنه در فعالیت هاي تدریس مشارکت می کنند. همچنین 
 آنها توسط کارکنان نیازهاي واقعی ي دانش آموزان زمانی حاصل خواهد شد کهشادمانی واقعی برا اذعان شد که

گفتگو محور یکی از  مراقبتیِط چنین اظهار شد که ارتبابعالوه  گردد. تامین کشف و مدارس و معلمان
ه ارتباط مراقبتی زمین بر این،برآوردن نیازهاي واقعی دانش آموزان است. عالوه رویکردهاي موثر در کشف و 

مساعدي را براي فعالیت هاي تربیتی موفق ایجاد می کند. چرا که وقتی ما در ابتدا سخنان دانش آموزان مان بدقت 
و با حوصله گوش می کنیم و در یک ارتباط مراقبتی مستمر اعتماد شان را بدست می آوریم، احتمال اینکه آنچه 

ه بیشتر به هاي مان را بعنوان مداخله تعبیر نمی کنند بلک را که ما تدریس می کنیم بپذیرند، بیشتر است. آنها تالش
مثابه اقدامی همکارانه ناشی از تمامیت ارتباط محسوب می کنند. دوم اینکه، همچنانکه ما در گفتگو با دانش 
آموزان مان مشغول می شویم، ما درباره نیازها، عادات کاري، عالئق، و استعدادهاي آنها مطالب زیادي فرامی 

یم. ما ایده هاي مهمی را از آنها در باره اینکه چگونه درس ها و برنامه هایمان را در جهت رشد فردي شان گیر
تنظیم کنیم یاد می گیریم. نهایتا همچنانکه ما در باره نیازهاي دانش آموزان مان شناخت پیدا می کنیم و متوجه 

 براي افزایش شایستگی هاي خودمان برانگیخته میمی شویم که به بیش از برنامه هاي استاندارد نیاز هست، ما 
مدارس و معلمین فعلی از حیث توانمندي در ارتباط مراقبتی در وضعیت حداقلی بسرمی  نظر به اینکهشویم. با 

برند، الزم است در مراکز تربیت معلم، دانشجومعلمان؛ که معلمین آینده نزدیک این کشور هستند، برخی دانش 
دانش و مهارت هاي مورد نیاز ارتباط  و ضروري ارتباط مراقبتی را احرازکنند که پیشنهاد شدو مهارت هاي خاص 

عملی در برنامه هاي آموزشی تربیت معلم؛ بویژه درس اخالق هم بگونه به صورت نظري و می توان هم مراقبتی را 
 و بدین ترتیب فرهنگ ارتباط مراقبتی را در آنها نهادینه نمود. دادبه دانشجومعلمان آموزش 
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