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 چکیده
. این استانگیزش مهمترین شرط یادگیری است و نقش معلمان در ایجاد آن بسیار حائز اهمیت 

کالمی های صمیمیت و نزدیک شدن کالمی و غیربخشی آموزش رفتاربررسی اثر پژوهش با هدف
-مدرسان بر انگیزش حالتی دانشجویان انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش

نفر از  322های این پژوهش عبارت بودند از ارز بود. آزمودنیهای همآزمون با گروهپس –آزمون 
نفر از مدرسان  32ختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز میانه و همچنین دانشجویان د

ی که در دو مرحله انتخاب شدند. در مرحله 5374 – 75همان دانشگاه در نیمسال اول سال تحصیلی 
گیری ی دوم دانشجویان از طریق روش نمونهگیری هدفمند و در مرحلهاول مدرسان به روش نمونه

سازی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار نفر از مدرسان به روش همتا 32ی انتخاب شدند. تصادف
، ی صمیمیت کالمیهای محقق ساختههای مورداستفاده عبارت بودند از: پرسشنامهگرفتند. ابزار
های صمیمیت کالمی ی آموزشی رفتارو همچنین بسته، انگیزش حالتی تحصیلی و، کالمیصمیمیت غیر

صمیمیت ، آزمون صمیمیت کالمیها پیشی گروهکالمی. برای اجرای این پژوهش ابتدا از همهغیرو 
ای آموزش دقیقه 72ی به عمل آمد. سپس به گروه مداخله در طی پنج جلسه انگیزش حالتی، کالمیغیر

 ایبراجرا شد. ها آزمونداده شد. در پایان نیمسال تحصیلی پس کالمیهای صمیمیت کالمی و غیررفتار
آزمون تی مستقل و تی وابسته و شامل  ستنباطیا رماآ از توصیفی رماآ عالوه بر هاداده تحلیلو  تجزیه

ها نشان داد که آموزش رفتار صمیمیت به مدرسان انگیزش یافته شد. دهستفاا یانسواکو تحلیل همچنین
این امر نیز از طریق مدل انگیزشی و مبانی دهد. دلیل داری افزایش میطور معناها را بهحالتی آزمودنی
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های نظری قابل تبیین است. پیشنهاد اصلی حاصل از نتایج پژوهش این است که به مدرسان آموزش
 های صمیمیت ارائه شود تا انگیزش حالتی در یادگیرندگان افزایش یابد.الزم در خصوص رفتار

نزدیک شدن  ،نزدیک شدن کالمی ،یرکالمیغت رفتار صمیمی رفتار صمیمیت کالمی، های کلیدی:واژه
 ، انگیزش حالتی تحصیلیغیر کالمی

 مقدمه
ی معلمی شغل با اهمیتی است و ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. آموزش که وظیفه

آید یک فعالیت با سابقه در نزد آدمیان است. در اصلی شغل معلمی به حساب می
موضوعی عالمگیر ، ه امروز وجود داردنظیر آن چ، ایآموزش رسمی مدرسه، گذشته

آوردند. در حالی که امروزه نبود. و عموماً شاگردان به دلخواه خود به آموزش روی می
دست کم تا یک میزان ، های ضروری شغلیتحصیل دانش و تسلط یابی بر مهارت

ی شهروندان جامعه محسوب شده و به علت همین اجباری شدن از وظایف همه، معین
گیری از کالس و درس معلم امری اختیاری و الزاماً از روی مدرسه رفتن و بهرهدیگر 

تنها ، برخالف معلمان در گذشته، ی معلمان امروزوظیفه، رغبت نیست. به همین سبب
ی عالوه بر وظیفه، بلکه معلمان ناچارند، شودانتقال دانش و آموزش مهارت تلقی نمی

ارهای دیگری نظیر ایجاد میل و رغبت در شاگردان ک، هاانتقال دانش و آموزش مهارت
 (.5374، سیف) یرندبگرا به عهده 

 5ایجاد انگیزش، ی عاطفی یادگیریبا توجه به پررنگ شدن نقش معلم در حوزه
 است. انگیزش که مهمترین شرط یادگیری استیکی ازمهمترین وظایف معلمان 

آید و نیاز یادگیری به حساب میصورت آمادگی روانی یک پیش ( به575 :11، )کدیور
های انجام (. نتایج پژوهش5370:042، سیفاست )تأثیر آن بر یادگیری کامالً آشکار 

، 5310، پور وسرمدقدم، 30255، ؛ کوتزی0252، 0گرفته در این خصوص )موال
خدیوی و ، 5311، قاسمی و فیروزنیا، یوسفی، 5319، رضاخانی، 5314، بیابانگرد

عظیمی و لفظی، 5370، و پاکدامن، مهموئیمومنی، پیرکمالی، 5372 ،مفاخروکیلی
تحصیلی تحصیلی و پیشرفت( بیانگر ارتباط مستقیم بین انگیزش5314، قوامابراهیمی

                                                                                                                                        
1. Motivation 
2. Muola 
3. Coetzee 
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. پایین بودن استرسد که ایجاد انگیزش آسان ن. علیرغم این اهمیت به نظر میاست
ترین مشکالت نظام آموزشی در انگیزه تحصیلی در بین یادگیرندگان یکی از شایع

اند که ها نشان داده(. پژوهش5311، و رجبی، )ظهیری ناو استبسیاری از کشورها 
که ( بطوری0253، 5فقدان انگیزه همچنان یک مشکل جدی برای معلمان بوده )دیشلن

، 0)زکیا شان استهای بزرگ معلمان در کالس درس انگیزش فراگیرانیکی از دغدغه
ترین مشکالت فراگیران ر مطالعات انجام شده در اغلب کشورها برجسته(. د0227

های کالسی گزارش خصوصاً در بین دانشجویان فقدان یا کمبود انگیزه برای فعالیت
شده است که این امر به احساس نارضایتی و نا امیدی و نهایتاً به افت تحصیلی منجر 

های ظهیری ناو و نیز نتایج پژوهشهای داخلی (. از پژوهش0253، شده است )دیشلن
( افت تحصیلی و کاهش انگیزش تحصیلی را در مقطع دانشگاه نشان 5311رجبی )

 دهد.می
توان نقش معلمان را در ایجاد و افزایش از بین عوامل مؤثر بر انگیزش فراگیران نمی

ن و آموزای تدریس و کار با دانشمعلمان با تعیین نحوهانگیزش نادیده انگاشت. 
آموزان اثرات مختلفی بر روی انگیزش دانشتوانند میهمچنین تنظیم تعامالت کالسی 

، میرفریکه در این خصوص انجام گرفته )ی یهاپژوهش(. 5373:593، )ریو بگذارند
، 5؛ بیکر0227، ؛ کلیش0221، 4وکنو3؛ ولز0225، ؛ ادواردز5772، کریستوفل؛ 5774
انگیزش  ( بیانگر اهمیت نقش معلم در5370، شزارع وبخش، 0254، ؛ گری0252

 .استفراگیران 
. اما اگر استعوامل مرتبط با معلم که در انگیزش فراگیران نقش دارد متعدد 

گذارد اشاره ی عاطفی فراگیر تأثیر میبخواهیم به یکی از مهمترین عوامل که بر حوزه
تاری منحصر به فردی رف هایویژگیرفتاری معلم است. هر معلم  هایویژگیآن ، کنیم

(. یکی از 0229، محمد، )زوریا استدارد که در ایجاد جو کالس تعیین کننده 
 5. آلبرت مهرابیاناست 9رفتاری معلمان رفتار نزدیک شدن )رفتار صمیمیت( هایویژگی

                                                                                                                                        
1. Dishlen 
2. Zekia 
3. Velez 
4. Cano 
5. Baker 

 شدن با عنوان رفتار صمیمیت مورد پژوهش قرار گرفته است در پژوهش حاضر رفتارهای مبتنی بر نزدیک. 6
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اجتماعی به عنوان  شناسیروانی ی نزدیک شدن را اولین بار در حیطهسازه 0و مورتن
شدن جسمانی و روانی ادراک شده بین افراد )مک گروسکی و میزان نزدیک  "

ی ( تعریف نمودند. بر این اساس رفتار صمیمیت به مجموعه0225، 3ریچموند
رفتارهای کالمی و غیرکالمی در تعامالت رو در رو که منجر به درک نزدیک شدن 

ی ه( و دربرگیرند0254، 4بین پیام دهندگان شده )هاگس شناختیروانجسمی یا 
-شود اطالق میبین افراد می "نزدیک شدن"ارتباطی همراه با اثرگذاری بوده و منجر به 

(. رفتار صمیمیت همچون سبک تدریس 0259، 9و پیک 9، کارمون، 5گردد )بارتلیت
قابل تغییر معلمان مانند هوش و شخصیت قابل غیر هایویژگیمعلم و برخالف سایر 

که توسط معلمان در کالس درس به کار برده شود تیو در صور، انعطاف و تغییر بوده
، نفسعزت، 52نگرش، 7و افزایش سطوح یادگیری، 1با عملکرد بهینه در مدیریت کالس

 (.0221، شود )ولز و کنوفراگیران همراه می 50و خودپنداره 55
( از دو نوع رفتار صمیمیت در کالس با عنوان 0223) یگروسکریچموند و مک 

اذعان دارند معلمی  هاآناند. المی و رفتار صمیمیت غیرکالمی نام بردهرفتار صمیمیت ک
های تحصیلی بندد؛ بایستی انتظار پیامدها را به کار میکه هر کدام از این نوع رفتار

بندی مبتنی بر تقسیم بندی نزدیک شدن به صورت مختلفی را داشته باشد. این طبقه
. معلمانی که رفتار استمی توسط مهرابیان نزدیک شدن غیر کالمی و نزدیک شدن کال
های غیرکالمی از طریق گیرند با ارسال پیامصمیمیت غیرکالمی را در کالس به کار می

موجب  59و حرکت بدنی، 55مجاورت فیزیکی، 54موقعیت بدنی، 53برخورد چشمی

                                                                                                                                        
1. Mehrabian 
2. Morton 
3. Richmond 
4. Hughes 
5. Bartlett 
6. Carmon 
7. Pike 
8. classroom management 
9. learning 
10. attitude 
11. self- steem 
12. self- concept 
13. Eye contact 
14. body position 
15. physical proximity 
16. body movement 
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و نفوذشان را ، خوشایند بودن، برانگیختگی فراگیران شده و احساسات دوست داشتن
شان ی جسمی و روانی بین خود و فراگیرانایش داده و موجب کاهش فاصلهافز
(. نتایج تحقیقاتی که به طور مجزا رفتار صمیمیت 0254، 0و آلن 5شوند )لفبورمی

اند که اند نشان دادهغیرکالمی معلمان و نزدیک شدن غیرکالمی را مورد مطالعه قرار داده
یادآوری ، یش یادگیری شناختی فراگیراننزدیک شدن غیرکالمی در کالس با افزا

ولز و )یادگیری عاطفی و ادراک فراگیران از کارایی معلم همراه بوده است ، اطالعات
 (.0221، کنو

های صمیمیت معلمان در کالس درس رفتار صمیمیت کالمی بخش دیگری از رفتار
و شامل ، شودیان به کار گرفته مآموزدانشی که توسط معلم برای افزایش عالقه است
و عباراتی همراه ، جمالت تمجیدی، های تشویقیهای غیر جسمانی مانند عبارترفتار

(. ریچموند و مک گروسکی 0250، 3)بایلیه استهای شخصی با شوخی و بازخورد
های کالمی شامل ارسال پیام (AP) "یکالم 4نزدیک شدن"( کاربرد روش 0223)

دهد و همچنین و همدلی با مخاطب را نشان می ،نزدیک شدن، تأثیرگذار که صداقت
ی که منجر به ایجاد فاصله (AV) "5پرهیز کالمی"های اجتناب از به کارگیری روش
اند. نزدیک شدن شود را در این خصوص پیشنهاد دادهروانی بین معلم و فراگیر می

ی رفتاری و یادگیر، یادگیری عاطفی، افزایش یادگیری شناختی، کالمی در کالس درس
اما زمانی که نزدیک شدن کالمی و نزدیک شدن ، (0221، را به همراه دارد )ولز و کنو

اند افزایش عالقه به معلم و کاهش ترس و نگرانی غیرکالمی با یکدیگر همراه شده
دهد گذارنند افزایش میرا که می یادورهفراگیر و در کل عالقه به موضوع درسی و 

 کالمی و غیرکالمی معلم تعامل آموزشی های صمیمیتتار(. رف0221، )ولز وکنو
آموزان نسبت به معلم و دروس و تمایل نگرش دانش اثربخش و مثبت را افزایش داده و

 7؛ پوگو5779، 1و کرنی 9، پالس، 9رودیگز) دهدآنان به یادگیری را تحت تأثیر قرار می

                                                                                                                                        
1. Lefebvre 
2. Allen 
3. Bailie 
4. Verbal approach 
5. Verbal Avoidience 
6. Rodriguez 
7. Plax 
8. Kearney 
9. Pogue 
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زوریا و ، 0225، 0وندمک گروسکی و ریچم)تحقیقات متعددی  .(0229، 5و آهیون
آموزان مورد ی نزدیک شدن را با یادگیری و افزایش انگیزش دانش( رابطه0229، محمد

به  نگرش اند. همچنین تحقیقات انجام یافته در این حیطه نشان داد کهتأیید قرارداده
 آموز از رفتارهایطور مستقیم از ادراک دانشآموز بهیادگیری و انگیزش یادگیری دانش

(. از این رو یکی از عوامل تأثیرپذیر 0229، 4و ویلیس 3ویت، آلن)شود معلم متأثر می
از رفتار صمیمیت معلمان و نزدیک شدن کالمی و غیرکالمی عامل انگیزش فراگیران 

البته برخی از مطالعات رابطه بین نزدیک شدن معلم با انگیزش فراگیران را . است
 (.5772، انند نه انگیزش صفتی )کریستوفلدی حالتی میمربوط به انگیزه

های خود با دیگران در تعامالت شدت تمایل به همسو نمودن رفتارها بهانسان
( که این امر از طریق هماهنگی دیداری یک 5372، کیان ارثی سیف ودارند )اجتماعی 

ی های قشر خاکستری ناحیهی دیگران توسط نورونشدههای انجامشخص با فعالیت
گیرد. عالوه بر عملکرد قابل ای انجام میهای آیینهپره فرونتال مغز موسوم به نورون

ی یادگیری به صورت درک فعالیت دیگران و تقلید ای در حیطههای آئینهتوجه نورون
ی در تعامالت اجتماعی نیز انتقال دهنده، (5370، محمدیانو یار قمرانی، آزادانی)نصر

ی نظر توجیه کننده تواندای میهای آیینهباشند. عملکرد نورونمی میهای غیر کالپیام
درصد از طریق بیانات چهره  73ها از طریق کلمات و درصد پیام 9ی میلر مبتنی بر ارائه

 73تا  95ی مهرابیان در خصوص انتقال ( و همچنین نظریه%31( و تن صدا )55%)
 (.0255، 5)پنگ استهای غیرکالمی فتارها توسط ردرصد انتقال معانی و منظور

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش رفتار صمیمیت و نزدیک شدن 
فراگیران انجام گرفت. زیرا  "انگیزش حالتی تحصیلی "کالمی و غیر کالمی مدرسان بر 

های آموز از رفتاری رابطه بین ادراک دانشنشان دهنده های پیشینهر چند پژوهش
؛ 0252 ؛ بیکر0254آلن لفبور و ) استبا انواع یادگیری شناختی و عاطفی  معلمان

اما هیچ پژوهشی در خصوص اثربخشی آموزش این رفتار به ، (5772، کریستوفل
شان یافت نشد. عالوه بر این مدرسان و تأثیر آن بر انگیزش حالتی تحصیلی فراگیران

                                                                                                                                        
1. AhYun 
2. Richmond 
3. Witt 
4. Wheeless 
5. Peng 
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ی آن ی اولیهکنون چه در زمینهخالء پژوهشی سازه نزدیک شدن و رفتار صمیمیت تا
یادگیری و آموزش در کشور  شناسیروانی اجتماعی و چه در زمینه شناسیروانیعنی 

توان نتایج مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته است. و این در حالی است که نمی
. قرارداد استفاده موردتحقیقات خارج از کشور را با دقت و قطعیت در داخل کشور 

سازی یبوماست که باید  شناختیروانهای ی نزدیک شدن جزء آن دسته از سازهسازه
های مربوط به آن کامالً متأثر از فرهنگ هر جامعه ها و تفسیرزیرا برخی از رفتار، شود
 در بستر فرهنگی ایران نیز نمود خاص خود را دارد. ( و مسلما0227ً، )کلیش است

های کشوری نشده هنوز وارد مباحث و پژوهش ی نزدیک شدناز آن جایی که سازه
ها برداشته نشده بست این رفتاردر نظام آموزشی ما نیزگام مؤثری جهت کار ؛است

گرفته های ارتباطی اساتید دانشگاه انجاماست. تنها چند تحقیق در خصوص مهارت
ن های ارتباطی مدرسان را در حد متوسط یا پاییکه نتایج آن سطح مهارت ؛است

ی نزدیک ها نشان دادند که نه تنها مدرسان با سازهاند. نتایج پژوهشگزارش نموده
شان حتی در باشند بلکه اطالعاتشدن و رفتار صمیمیت و اهمیت آن آشنا نمی

ها لزوم . از این رو در این پژوهشاستهای ارتباطی نیز کافی نخصوص مهارت
قرار گرفته است  تأکیدی مورد های ارتباطهای آموزش مهارتبرگزاری دوره

، کبیر، حیدری، سپهر ینور، یانینوروز؛ 5317، و اعتمادی جزینی، رضائیان، راد)شریفی
، رسولی، ؛ سمیاری5771، و ترابی رحیمی، ؛ توکل5372؛ پیمان و همکاران 5373
 (. پژوهش5374، کارگر، باختر، زارع بیدکی، ؛ رضائیان5375، و همتی نیامکبری، والیی

( نشان داده است که اغلب مدرسان با وجود تسلط علمی 5771توکل و همکارانش )
تر از حد مطلوب برخوردارند. در صورتی که خوب از قدرت کالمی و ارتباطی پایین

تدریس خوب و کارآمد عالوه بر محتوای دانش فرد با توانایی فرد برای انتقال این 
(. این عده از مدرسان یا 0221، لز و کنودانش به دیگران نیز ارتباط قوی دارد )و

بسیار کمرنگی  تأکیدشان های آموزشیاند و یا در دورهآموزشی در این خصوص ندیده
راد و های کالمی و غیر کالمی معلمان شده است. تحقیق شریفیبر اهمیت رفتار

های ( نشان داد که حتی کمترین حد آموزش درخصوص مهارت5319همکاران )
ی نزدیک شدن و نقش آن تأثیر مثبت بر مدرسان دارد. در حالی که هنوز سازه ارتباطی

ها ندارد. افزون بر این با توجه جایگاهی در مباحث مربوط به فنون تدریس در این دوره
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به خأل پژوهشی در این زمینه ابزاری نیز برای سنجش رفتار صمیمیت و نزدیک شدن 
های موجود در خارج از ابزار و، استوجود نکالمی و غیرکالمی معلمان در کشور م

پذیری این سازه از فرهنگ کشورها قابلیت کاربرد ندارد. کشور نیز به علت تأثیر
غیر ساختارمند بوده و بر اساس  یاسازهخصوصاً در مبحث نزدیک شدن غیرکالمی که 

ه به ( و تفسیر آن با توج0255، پنگ) ی شکل گرفتهقرارداد یرغهای یک سری نماد
(. ضمن این که در خصوص انگیزش 0227، فرهنگ هر کشور باید انجام پذیرد )کلیش

حالتی نیز ابزاری با توجه بر تمایز انگیزش صفتی و حالتی وجود ندارد. با عنایت به 
 چنین امری لزوم مطالعه و پژوهش در این خصوص روشن است.

 روش
آزمون با پس –آزمون یشطرح پ پژوهش حاضر توصیفی از نوع نیمه آزمایشی با

ها در دو گروه آزمایش و گواه قرار ارز بود. در این پژوهش آزمودنیهای همگروه
ی آماری و هر کالس شامل ده دانشجو بود. جامعه کالس 55گرفتند که هر گروه شامل 

این پژوهش از دو گروه تشکیل شده بود. گروه اول متشکل از مدرسان دانشگاه پیام 
مشغول به تدریس بوده و  5374-75میانه که در نیمسال اول سال تحصیلی نور مرکز 

ی دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور گروه دوم عبارت از کلیه
شهرستان میانه در همان نیمسال بود. از بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه 

کالس  32گیری مورگان در قالب ونهدانشجو بر اساس جدول نم 322، نور میانهپیام
دانشجو در گروه گواه قرار  552دانشجو در گروه آزمایش و  552انتخاب شدند که 
مدرس در گروه  55مدرس نیز برای آموزش انتخاب شد که  32گرفتند. همچنین 

گیری در طرح حاضر در دو مدرس در گروه گواه قرار گرفتند. نمونه 55آزمایش و 
افت. با توجه به اینکه در دانشگاه پیام نور برخی دروس دارای تعداد مرحله انجام ی

مالک محور استفاده شد. به این  5گیری هدفمنداز روش نمونه، باشندجلسات کم می
ی صورت که مالک انتخاب مدرسانی بود که واحدهای درسی با حداقل ده جلسه

صورت س )مدرس( بهکال 32کالسی را برای تدریس داشته باشند. از این لیست 
کالمی مدرسین و انگیزش تصادفی انتخاب شدند که رفتار صمیمیت کالمی و غیر

                                                                                                                                        
1. pouposive sampling 
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، های محقق ساخته صمیمیت کالمیها توسط مقیاسحالتی تحصیلی دانشجویان آن
و انگیزش حالتی موردسنجش قرار گرفت. بر اساس نتایج  کالمیصمیمیت غیر

بندی شده و کالمی مدرسان رتبهو صمیمیت غیرآمده از رفتار صمیمیت کالمی دستبه
های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. عالوه بر همتاسازی صورت همتاسازی در گروهبه

مدرسان به نحوی انتخاب شدند که ارتباطی با یکدیگر نداشته و مدرسان گروه کنترل 
صورت ری بهگیی دوم نمونههای گروه مداخله قرار نگیرد. مرحلهتحت تأثیر آموزش

 ؛ کهانتخاب تصادفی ده دانشجو از هر کالس در دو گروه آزمایش و گروه کنترل بود
در ، آزمایش و گواه گروه ی طرح انتخاب شدند.عنوان نمونهدانشجو به 322نهایتاً 

های رفتار صمیمیت کالمی و هم زمان و قبل از آموزش به پرسشنامه، شرایط یکسان
یزش حالتی تحصیلی پاسخ دادند و عدم تفاوت معنادار رفتار صمیمیت غیر کالمی و انگ

صمیمیت کالمی و غیرکالمی مدرسان وانگیزش حالتی فراگیران هر دو گروه مورد 
جلسه قرار گرفتند و  5بررسی قرار گرفت. سپس مدرسان گروه آزمایش تحت آموزش 

تجزیه و سپس در مرحله پس آزمون از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. روش 
 ها تحلیل کوواریانس باحذف اثر پیش آزمون بود.تحلیل داده

جلسات آموزش گروهی رفتار صمیمیت بر اساس مباحث و تحقیقات ریچموند و 
مک گروسگی و مبتنی بر رویکرد آلبرت مهرابیان طراحی شده و بعد از تأیید اساتید 

برگزار شد. قبل از  اییقهقد 72 یجلسه 5مربوطه در دانشگاه علوم تحقیقات تهران در 
آزمون شروع جلسات آموزشی به منظور افزایش انگیزش مشارکت مدرسان نتایج پیش

صورت انفرادی به مدرسان ارائه شد و ساختار رفتار صمیمیت کالمی و غیرکالمی به
 جلسات و اهداف برنامه آموزشی بر اساس رویکرد مذکور معرفی شد.

های کالمی المی و غیرکالمی و اشاره به تفاوت آن با پیامتعریف ارتباط ک ی اول:جلسه
و نقش آن  کالمی در روابط بین فردیبیان اهمیت ارتباطات کالمی و غیر، کالمیو غیر

 در آموزش.
های ی مثالهای کالمی به همراه ارائههای پیاممعرفی و توضیح مقوله ی دوم:جلسه

 کاربردی با مشارکت مدرسین.
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، کالمی شامل ظاهر فیزیکیهای غیرهای پیاممعرفی و توضیح مقوله ی سوم:جلسه
و حالت بدن به همراه  زمان، رفتار آوایی، چهره و رفتار چشمی، اشاره و حرکات

 های کاربردی همراه با مشارکت مدرسان.ی مثالارائه
چگونگی ارتباط صمیمیت با ، ی صمیمیتتعریف و توضیح سازه ی چهارم:جلسه
ات بین فردی و بیان اهمیت آن در این خصوص. معرفی دو نوع صمیمیت کالمی ارتباط
ی صمیمیت کالمی و کالمی. تعریف صمیمیت کالمی و توضیح عوامل ایجادکنندهو غیر

 ها.موانع صمیمیت کالمی. چگونگی کاربرد آن در مدیریت کالس
ی مقوله 5ی کاربرد چگونگ کالمی.تعریف و توضیح صمیمیت غیر ی پنجم:جلسه
کالمی. کاربرد صمیمیت و زمان در ایجاد صمیمیت غیر فضا، صدا، چهره و چشم، ظاهر
ی دستورالعمل کلی برای بندی و ارائهکالمی در آموزش و مدیریت کالس. جمعغیر

 کالمی در کالس.تمرین و اجرای صمیمیت کالمی و صمیمیت غیر
صورت محقق ساخته برای سنجش این پرسشنامه به  مقیاس انگیزش حالتی تحصیلی:

 هاییهنظرانگیزش تحصیلی فراگیران در یک موقعیت خاص طراحی شده که براساس 
-های نیازبه خودهای موقعیتی و مبتنی بر مؤلفهانگیزش تحصیلی با محوریت دیدگاه

و نیازهای ، نیاز به نزدیک شدن و پیوندجویی، نیاز به ارتباط، نیاز به شایستگی، مختاری
ی رفتاری انتخاب شد جلوه 551نی و بیرونی ساخته شده است. براین اساس ابتدا درو

منتهی شد. برای تعیین روایی  سؤال 502که باتوجه به شرایط و نظر متخصصان به 
محتوایی از نظر متخصصان استفاده شد و سپس برای اجرای مقدماتی پرسشنامه به یک 

مورد  5آوردن پایایی روش همسانی درونینفری ارائه شد. برای به دست  32ی نمونه
ماتریس همبستگی و ماتریس ، استفاده قرار گرفت. عالوه بر ضریب آلفای کرانباخ

و  سؤال 53ای با نیز مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً پرسشنامه 0همبستگی یکی با همه
 322به دست آمد. پس از اجرای مقدماتی این پرسشنامه بر روی  %75ضریب آلفای 

دانشجو اجرا و روایی سازه از طریق تحلیل عامل اکتشافی بررسی شد که منجر به 
، هااستخراج چهار عامل با مقادیر ویژه باالتر از یک شد. با توجه به محتوای پرسش

، های عالقه به کالس و ارتباطات بین فردیهای استخراج شده با عنوان مؤلفهعامل

                                                                                                                                        
1. internal consistency 
2. part-whole 
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و عالقه ، ی تحصیلیعالقه به درس و رشته، آمدیخودکارعالقه به کسب شایستگی و 
به کسب ستایش و تشویق نام گذاری گردید. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای 

های مذکور به ترتیب کرونباخ استفاده شد. ضرایب آلفای به دست آمده برای عامل
حاکی از  به دست آمد که این ضرایب %75و برای کل پرسشنامه  99%، 99%، 91%، 17%

پایایی نسبتاً باالی پرسشنامه بود. نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف پنج 
ی انگیزش حالتی تحصیلی بیشتر دهندهی باال در آن نشاننمرهکه  استلیکرت  ایینهگز

-و هنجار مقوله 5ضمن این که جهت سهولت در تفسیر جداول هنجار درصدی، است

 گیزش حالتی تحصیلی تهیه شده است.ی اننیز برای پرسشنامه 0ای
در این پژوهش برای  مقیاس رفتار صمیمیت کالمی مدرسان )نزدیک شدن کالمی(:

اندازه گیری متغیر رفتار صمیمیت کالمی مدرسان و نزدیک شدن کالمی از پرسشنامه 
ی با توجه به اینکه این مفهوم برای اولین بار در زمینهمحقق ساخته استفاده شد. 

به معنی  " Immediacy verbal "برای سازه  شدکاربرده میدر ایران به شناسیروان
و ادبیات فارسی و با توجه به  شناسیرواننزدیک شدن کالمی با نظر متخصصین 

بسترفرهنگی کشور اصطالح رفتار صمیمیت کالمی درنظر گرفته شد. برای ساخت 
راساس مبانی نظری و پرسشنامه ابتدا تجلیات رفتاری آن مشخص گردیده و ب

در بندی شد. صورت هاسؤالانجام یافته و ابزار موجود در خارج از کشور  یهاپژوهش
های ریچموند و مک پژوهش، و مباحث آلبرت مهرابیان هایهاین بخش بیشتر از نظر

و ( 5772، گورهام و مک گروسکی )کریستوفل، های ریچموندگروسکی و پرسشنامه
ی ی حضوری دربارهاز طریق مصاحبه ضمن اینکهفاده شده است. ( است5711گورهام )

از متخصصان و عوامل مؤثر در ایجاد نزدیک شدن کالمی در بستر فرهنگی ایران 
برای اندازه گیری روایی محتوا فرمی جهت داوری  گردآوری شد.ات اطالعمدرسان 

ی شاخص درجهتعبیه شده و به ده داور متخصص در این زمینه ارائه شد. براساس 
ارائه شد.  دانشجو 32 ینبمشخص و جهت اجرای مقدماتی  سؤاالتتوافق میان داوران 

بعد از اعمال اصالحات بیان شده توسط دانشجویان و اجرای مجدد پرسشنامه از طریق 
ه و آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که نهایتاً مجذور همبستگی چندگان

                                                                                                                                        
1. percentile norm 
2. categorical norm 
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تهیه شد. پس از اجرای مقدماتی این پرسشنامه بر  %15یایی سوالی با پا 01 یپرسشنامه
دانشجو اجرا و روایی سازه از طریق تحلیل عامل اکتشافی بررسی شد که  322روی 

، با توجه به مبانی نظریمنجر به استخراج دو عامل با مقادیر ویژه باالتر از یک شد. 
 "سؤال با عنوان  7ل دوم با و عام "ی مجاورت کالم "سؤال با عنوان  57اول با  عامل

منظور برآورد پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای به شد. یگذارنام " پرهیز کالمی
برای  و 2 /99دار ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه قم. کرونباخ استفاده شد

که این ضرایب حاکی  آمددستبه 99/2و پرهیز کالمی  13/2ی مجاورت کالمی مؤلفه
پرسش بوده که سؤاالت  01این پرسشنامه دارای ایی نسبتاً باالی پرسشنامه است. از پای

به  سؤال 7شده است. که تنظیم -( 5تا همیشه ) (5هرگز ) -بر اساس طیف لیکرت 
 .شودیمصورت منفی و معکوس نمره گذاری 

(: این مقیاس مقیاس رفتار صمیمیت غیرکالمی مدرسان )نزدیک شدن غیرکالمی
 یای محقق ساخته است. برای ساخت این ابزار ابتدا برای سازههپرسشنام

"Immedaicy Nonverbal"  براساس نظر متخصصان مبتنی بر معنی ضمنی و تعاریف
کالمی در نظر گرفته شد. موجود و فرهنگ کشور معادل فارسی رفتار صمیمیت غیر

ود در خارج ازکشور های انجام یافته و ابزار موجسپس براساس مبانی نظری و پژوهش
و هماهنگ با تجلیات رفتار صمیمیت غیر کالمی در ایران که از طریق مصاحبه با 

در این بخش پرسشنامه تهیه شد.  سؤاالتمتخصصین و مدرسان گردآوری شده بود 
های ریچموند و مک گروسکی و پژوهش، و مباحث آلبرت مهرابیان هایهبیشتر از نظر

بعد از  .( استفاده شده است0223) مک گروسکی و جانسون، های ریچموندپرسشنامه
برای بررسی روایی محتوایی و منطقی سؤاالت قبل از بررسی ی اولیه ی نسخهتهیه

از اعمال نظرات اساتید  بعد ساختار عاملی پرسشنامه ازنظر متخصصان استفاده شد.
سوالی  51ی مهپرسشنا سؤاالتو حذف برخی از ، ی روایی محتوایی و منطقیدرباره

ی پاسخ براساس دامنه سؤال 9دانشجو ارائه شد. ابتدا  32برای اجرای مقدماتی در بین 
 آلفای حذف پیشنهادی ضرایب، جزء –اساس ضرایب همبستگی کل حذف و نهایتاً بر 

تعداد سؤاالت دیگر حذف و سؤال  50، ستگی ماتریس سؤاالتهمب جدول و کرونباخ
ای باثبات درونی رسید؛ که پرسشنامه %19ضریب آلفای  سؤال با 37پرسشنامه به 

دانشجو روایی سازه از  322بود. پس از اجرای مقدماتی این پرسشنامه بر روی مناسب 
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طریق تحلیل عامل اکتشافی بررسی شد که منجر به استخراج چهار عامل با مقادیر ویژه 
، چشمیرفتار، بدنیناوین رفتارها با عمؤلفه، با توجه به مبانی نظریباالتر از یک شد. 

پرسشنامه از ضریب  برآورد پایایی منظوربه شد. یگذارنامای چهرهو رفتار، آواییرفتار
 و %13دار ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه قم. آلفای کرونباخ استفاده شد

انگر این که بی آمددستبه 954/2و ، 103/2، 945/2، 120/2ها به ترتیب برای مؤلفه
نمره گذاری  دارای پایایی الزم هستند. شدهکیو تفک شدهیهای طراحاست که سؤال
شده تنظیم -( 5( تا هرگز )5همیشه ) -سوالی بر اساس طیف لیکرت  37این پرسشنامه 

 شود.به صورت منفی و معکوس نمره گذاری می سؤال 02که 

 هاافتهی

های آزمون با گروهآزمون و پسهش پیشکه طرح آزمایشی این پژوبا توجه به این
های نمرات ی میانگینآزمون و مقایسهمنظور کنترل اثر عامل پیشبه، ارز استهم
از آزمون ، های مرتبط با آزمون(فرضآزمون انگیزش تحصیلی )با رعایت پیشپس

 اصلی استفاده شد. قبل از کاربرد پارامتری تحلیل کوواریانس برای بررسی فرضیه
ها در گروه مداخله و گروه کنترل از تحلیل کوواریانس برای بررسی همگنی متغیر

 T و برای بررسی تأثیر آموزش بر رفتار صمیمیت مدرسان از آزمون مستقل Tآزمون 
 وابسته استفاده گردید.

 های گروه مداخله و کنترل ی میانگین متغیرآزمون تی تست مستقل برای مقایسه .1جدول  

 آزمونی پیشلهدر مرح

 

آزمون لون برای 
بررسی همگنی 

 هایانسوار
 هایانگینمتست برای برابری  -آزمون تی

F سطح-

 داریمعنی

T درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری
 )دو دامنه(

 میانگین

 اختالفات
 خطای

 ستانداردا
 اختالفات

 75/2 یناناطمضریب 
 اطمینان فاصله
 حد باال حد پایین

ابری بر فرض با
ها واریانس

 انگیزش تحصیلی
344./ 511% 500/2- 071 920/ 40222/5- 95151/0 99225/9- 73225/3 

بافرضبرابری 
رفتار  هایانسوار

 صمیمیت
559/4 34/2 110/2- 071 391/2 31222/0- 97973/0 91745/9- 70745/0 
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بافرض برابری 
ها صمیمیت واریانس

 کالمی
295/0 550/2 293/2 071 752/2 21999/2 39934/5 92405/0- 99954/0 

بافرض برابری 
 ها صمیمیتواریانس

 غیرکالمی
190/5 590/2 319/5- 071 599/2 49999/0- 99172/5 79949/5- 23453/5 

های وابسته انگیزش حالتی شود میانگین متغیرمالحظه می 5طور که در جدول همان
صمیمیت کالمی و ، صمیمیتهای تحصیلی دانشجویان همچنین متغیرهای رفتار

آزمون در دو گروه مداخله و کنترل ی پیشصمیمیت غیرکالمی مدرسان در مرحله
های مربوطه بنابراین گروه مداخله و کنترل ازنظر متغیر؛ تفاوت معناداری نداشته است

پس ، تأثیر آموزش در رفتار صمیمیت مدرسان همگن هستند. همچنین به منظور بررسی
 .فتار صمیمیت مدرسان در گروه آزمایش انجام گرفتآزمونی از ر

 تی وابسته برای مقایسه میانگین نمرات رفتار صمیمیت  آزمون .2جدول 
 در پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش

شود تفاوت میان پیش آزمون و پس آزمون مالحظه می 0همانطور که در جدول 
. همچنین میانگین نمرات در استرفتار صمیمیت مدرسان در گروه آزمایش معنادار 

کرد که آموزش  گیرینتیجهتوان ین اساس می. برااستآزمون بیشتر از پیش آزمون پس
 های صمیمیت به مدرسان منجر به افزایش صمیمیت مدرسان شده است.رفتار

همچنین به منظور بررسی احتمال اثرات زمان بر افزایش رفتار صمیمیت مدرسان 
 3پس آزمون رفتار صمیمیت در گروه گواه نیز انجام گرفت. همانطور که نتایج جدول 

داری بین رفتار صمیمیت مدرسان در پیش آزمون و پس دهد تفاوت معنیینشان م
رو رفتار صمیمیت مدرسان با گذشت زمان با آزمون در گروه کنترل وجود ندارد. از این

 داری همراه نشده است.تغییر معنا

 میانگین گروه
انحراف 

 معیار
خطای 
 معیار

T 
درجه 
 آزادی

سطح 
 معنادار

 فاصله ./75ضریب 
 اطمینان

 باال پایین
آزمون و پسپیش 
 رفتار صمیمیتآزمون

30/00- 41/51 52/5 97/54- 547 2225./ 32/05- 34/57- 
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و نمرات رفتار صمیمیت در پیش آزمون  هاییانگینم ییسهمقاتی وابسته برای  . آزمون3جدول 

 پس آزمون گروه کنترل

 میانگین گروه
انحراف 

 معیار
خطای 
 معیار

T 
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

 ./75ضریب 
 اطمینان فاصله
 باال پایین

پیش آزمون و پس
 رفتارصمیمیت آزمون

11/3- 45/05 29/0 19/5 547 293./ 71/9- 054./ 

کالمی مدرسان یمیت غیرهای صمیمیت کالمی و صمی تحقیق: آموزش رفتارفرضیه
که برای بر انگیزش حالتی تحصیلی دانشجویان آنان تأثیر مثبت دارد. با توجه به این

عالوه بر نرمال بودن ، های آن ضروری استفرضانجام تحلیل کوواریانس رعایت پیش
سایر ، کولموگروف موردبررسی قرارگرفته بود –که از طریق آزمون اسمیرنف  هاداده

ها بررسی همگنی شیب ها نیز مورد بررسی قرار گرفت. یکی از پیش فرضمفروضه
آزمون و پیش یبندشیب رگرسیون بین متغیر گروه شان دادننتایج  رگرسیون بود که

ی خطی متغیر تصادفی کمکی و متغیر . پیش فرض بعدی بررسی رابطهیکسان است
ن متغیر تصادفی کمکی بود. نتایج بررسی این مفروضه نشان داد که بی وابسته
ی خطی وجود آزمون( رابطهی انگیزش تحصیلی )پسآزمون( و متغیر وابسته)پیش

ی این بود که بین دهندههای خطوط رگرسیون موازی بوده که نشانداشته و شیب
؛ ارتباط متغیر تصادفی کمکی و متغیر وابسته در هر دو گروه شباهت وجود دارد

گیرد. آزمون مورد تائید قرار میآزمون و پسی خطی بین پیشی رابطهبنابراین مفروضه
ها را زیر ی تساوی خطای واریانسمفروضهدر پیش فرض آخر نیز نتایج آزمون لون 

، با توجه به رعایت مفروضات فوقشد. ها تأیید شرط برابری واریانسو  سؤال نبرده
 .یانس استفاده شده استاز تحلیل کووار، برای تحلیل نتایج فرضیه مورد پژوهش

 یانسخالصه نتایج آزمون تحلیل کووار .4جدول 

 منابع تغییر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 Fآزمون 
سطح 

 داریمعنی
ضریب 
 تعیین

 نتیجه

 59179 5 59179 اثر متغیر آزمایشی
031 225/2 44/2 

رد فرض 
 235/037 079 92773 خطا صفر



 4317 بهار/ نامهویژهشی/ ی آموزهانظامپژوهش در        12

گیریم که بین گروه کنترل و اطمینان نتیجه می 77/2با  4ایج جدول با توجه به نت
 داری وجود دارد. ضریب تعیینتفاوت معنی انگیزش حالتی تحصیلیآزمایش در متغیر 

درصد  44توانیم ی اثر، با تکیه بر مداخله میاندازه. با توجه بهاست 44/2در این معادله 
 نیم.از واریانس متغیر وابسته را تبیین ک

 تعدیل شده هاییانگینمبررسی  .5جدول 

 انحراف استاندارد میانگین گروه
 یناندرصداطم 75با فاصله 
 حد باال یینحد پا

 12/052 13/025 09/5 021 مداخله
 05/513 01/591 09/5 512 کنترل

دار عامل بین اثر معنی، آزمونپس از تعدیل نمرات پیش 5 با توجه به جدول 
. نمرات داشت گروه وجود (²ŋ ,225/2,P˂031= (5 ,079)F=44/2های )آزمودنی
دارای ، کند گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترلشده بیان مییلتعدهای میانگین

 انگیزش تحصیلی بیشتری بودند.

 گیرینتیجهبحث و 
هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش رفتار صمیمیت به مدرسان و نزدیک 

 داد کهی تحقیق نشان می و غیرکالمی بر انگیزش حالتی فراگیران بود. یافتهشدن کال
آموزش رفتار صمیمیت کالمی وغیر کالمی به مدرسان بر انگیزش حالتی تحصیلی 

و  5ی تحقیق کریستنسنی پژوهش حاضر با یافتهنتیجه دانشجویان آنان مؤثر است.
نزدیک شدن کالمی و غیرکالمی معلم ی خطی مثبت بین ( مبنی بر رابطه5771) 0منزیل

( مبنی بر 5772) 3گورهام و زاکاهی، با یادگیری عاطفی و انگیزش حالتی دانشجویان
( 5774) یرمفری، رابطه معنادار بین رفتار صمیمیت مدرسان و انگیزش حالتی فراگیران

 ( در0254لفبرو و آلن )، اهمیت نقش رفتار صمیمیت در انگیزش حالتی و یادگیری
های خصوص ارتباط معنادار بین نزدیک شدن معلمان با انگیزش دانشجویان در سبک

                                                                                                                                        
1. Christensen 
2. Menzel, 
3. Zakahi 
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هایی که رابطه بین رفتار صمیمیت با مختلف تدریس معلمان و نیز نتایج پژوهش
 یهاآموزش( و 0259، 5های آموزشی مجازی )دالنتونیوانگیزش فراگیران را در دوره

 .استاند هماهنگ اده( مورد بررسی قرار د0252، آنالین )بیکر
ی ارتباط نزدیک شدن غیرکالمی هایی که در زمینههای پژوهشهمچنین با یافته

( در تحقیق خود از 0252) 0. هسیواستمعلمان انجام گرفته است تاحدودی همسو 
، کالمی معلم )خندهطریق تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که پنج رفتار غیر

داری برای انگیزش ی معنابینی کنندهیانات آهنگین( پیشب، بدن راحت، صدا، ژست
 5و کیاتن 4ساکاموتو، 3باشند. پژوهش پریبایلیادگیری در درس زبان انگلیسی می

( نیز بیانگر ارتباط معنادار نزدیک شدن غیرکالمی معلم با انگیزش فراگیران و 0224)
همچنین بیانگر این نکته بود  . این تحقیقاستارتباط منفی آن با افت تحصیلی فراگیران 

داری بین دانشجویان ژاپنی و آمریکایی با وجود تفاوت ساختار که تفاوت معنا
( نیز مشاهده شد که 5772پرسشنامه وجود ندارد. این امر در تحقیق ساندرز و ویسمن )

های صمیمیت این رفتار با وجود تأثیرگذاری عامل فرهنگ در ادراکات متفاوت از رفتار
 (.0227، به نقل از کلیش) استبا یادگیری عاطفی همراه  هافرهنگی همه در

ی رابطه بین رفتار صمیمیت و یادگیری عاطفی این با بررسی پیشینه تجربی در زمینه
( درخصوص پیش بینی کنندگی 0229و زهانگ ) 9های زهانگیافته با نتایج پژوهش

( نقش 0229) 7و سیمونداس 1هونت، 9قوی رفتار صمیمیت در یادگیری عاطفی؛ کومادنا
کیفی  -صمیمیت و شفافیت رفتار معلم در افزایش یادگیری عاطفی؛ و تحقیق کمی

ی معنادار مثبت رفتار صمیمیت با یادگیری عاطفی ( درخصوص رابطه0229) 52بورگس
تحلیل های انجام قابل مقایسه است. همچنین این یافته در نتایج فرا، و مدیریت کالس

 15بر روی ، (0224) 0و آلن 5ولیس، 55تحلیل ویت. نتایج فرااستیز قابل مشاهده شده ن

                                                                                                                                        
1. DellAntonio 
2. Hsu 
3. Pribyl 
4. Sakamoto 
5. Keaten 
6. Zhang 
7. Comadena 
8. Hunt 
9. Simonds 
10. Burroughs 
11. Witt 
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ی ی نزدیک شدن کالمی و غیرکالمی مدرسان بیانگر وجود رابطهپژوهش در زمینه 15
( بود. همچنین =47r) یعاطفدار بین نزدیک شدن غیرکالمی معلم با یادگیری معنی
که با هدف  (0229ویت و ویلیس )، ل آلنی تحقیق با بخشی از نتایج فراتحلییافته

میر انجام گرفته بود هماهنگ است. نتایج بررسی مدل علی انگیزش کریستوفل و فری
ی مدل مذکور بوده به این شکل که نزدیک شدن معلم باعث تحلیل حمایت کنندهفرا

 شود.انگیزش دانشجو و انگیزش دانشجو باعث یادگیری می
، 4؛ مک اینرنی5770، 3ایمز) ا نتایج برخی از تحقیقاتی تحقیق همچنین بیافته

، 7آتنو ون ، 1داوسون، 9هینکلی، ؛ مک اینرنی5779، 9و مارش، مک اینرنی، 5راش
موقعیت و فرهنگ ، ( که مؤید تأثیرگذاری برخی از عوامل محیطی همچون بافت5771

 –جتماعی . این امر از طریق رویکرد ااستهمسو  استهای انگیزش بر اغلب سازه
 –. همانطور که در رویکرد اجتماعی استفرهنگی و ارزش درانتظار قابل تبیین 

کننده های حمایتی تقریبی رشد انگیزش بیان شده است محیطفرهنگی و مبحث منطقه
، 5370، سیفدارند )های رقابت انگیز در ایجاد و افزایش انگیزش نقش بیشتر از محیط

های صمیمیت قادر به گفت مدرسانی که از طریق رفتار توان(. براین اساس می049:
شوند موفق به ایجاد و افزایش انگیزش خواهند شد این کننده میایجاد محیطی حمایت

ی افراد در ایجاد ارتباط با دیگران نیز قابل تبیین امر با نیاز به پیوند جویی و انگیزه
میزان انگیزش برابر ن جایی که در ارزش از آ انتظار ضربرویکرد  همچنین در. است

ضرب سطح انتظار از موفقیت در آن کار با میزان ارزشی که برای آن کار است با حاصل
تواند در شکل گیری ارزش و رفتار یک معلم می، (049ص ، 5370، سیفهستند )قائل 

ز به نقل از ول، 0224) یبروفسطح انتظار موفقیت در فراگیران نقش مهمی داشته باشد. 
کالمی معلم های غیرو سایر رفتار، چشم، ( نیز معتقد است بیانات چهره0221، و کنو

تواند در انتقال پیام معلم به فراگیر در این خصوص تاثیرگذار باشد. این امر در می

                                                                                                                                        
1. Wheeless 
2. Allen 
3.Ames 
4. McInerney 
5. Roch 
6. Marsh 
7. Hinkely 
8. Dowson 
9.Van Etten 
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( که بیانگر ارتباط باال بین نزدیک شدن غیر کالمی و 0221تحقیقات ولز و کنو )
 .استقابل مشاهده انتظار است  –ی ارزش مولفه

( 5717-5713-5797کلر ) ARCSتوان از طریق مدل انگیزشی ی تحقیق را مییافته
تواند منجر به سه شرط از چهار شرط انگیزش نیز تبیین نمود. رفتار صمیمیت معلم می

، تغییر تن صدا، های صمیمیت معلم در کالس شامل راه رفتندر مدل کلر باشد. رفتار
های نزدیک شدن کالمی و و سایر روش، رد اسامی فراگیرانکارب، تماس چشمی
تواند توجه فراگیر را به عنوان شرط اول انگیزش در این مدل برانگیزاند. غیرکالمی می

( اطمینان را مبتنی بر تجارب شخص و 5774) یرمدر خصوص شرط دوم فری
رفتار صمیمیت و از  تواند بامعلم می داند بر این اساسهای خود و اطرافیان میتلقین

کالمی دوست داشتن و احساس امنیت را در فراگیران طریق نزدیک شدن کالمی و غیر
ایجاد نموده و محیطی که در آن موفقیت مورد عالقه باشد مهیا سازد. این امر هم در 

( که بیانگر همبستگی 5774) یرمرویکرد ارزش در انتظار و هم در نتایج تحقیقات فری
ای مشابه این دوره فتار نزدیک شدن معلم و تمایل فراگیر به گذراندن دورهمثبت بین ر

است. در ارتباط با عامل رضایت به عنوان شرط سوم  خوبی نمایانیا با این معلم بود به
آموزانی که معلمانی با ویژگی صمیمیت دارند نسبت به مدل انگیزشی کلر احتماالً دانش

رفتار صمیمیت و نزدیک شدن کمتری دارند رضایت شان آموزانی که معلماندانش
یافته در این خصوص بیشتری برای کسب تجارب یادگیری دارند. در تحقیقات انجام

شان آموزانی که معلمانی با رفتار صمیمت باال داشتند ادعا کرده بودند که اگر معلمدانش
شود این امر را می ؛ کهتوانستند تا این حد درس را یاد بگیرندبه این صورت نبود نمی

، میرشان در نظر گرفت )فرییآموزان از معلم و کالس و دورهمندی دانشعنوان رضابه
ی مدل ( نیز به اعتقاد وی حمایت کننده5772(. نتایج تحقیقات کریستوفل )5774

 .استانگیزشی کلر 
ن به این توای این پژوهش و مبانی نظری و تجربی حامی میبا جمع بندی یافته

های صمیمیت را به کارگرفته و های درسی مدرسان رفتارنتیجه رسید که اگر در کالس
به احتمال بیشتری انگیزش حالتی  نمایندنزدیک شدن کالمی و غیرکالمی را ایجاد 

شان در سطح باالتری قرار خواهد گرفت. با عنایت به این یافته تحصیلی فراگیران
های تربیت دبیری یا آموزش ضمن خدمت مدرسان بر هشود در برنامپیشنهاد می
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شود.  تأکیدکالمی های صمیمیت واهمیت نزدیک شدن کالمی و غیرآموزش رفتار
( و آموزش در 0227، ی صمیمیت قابل یادگیری بوده )کلیشمهرابیان نشان داد که سازه

دد گراین خصوص نتیجه بخش خواهد بود. اهمیت آموزش زمانی بیشتر مشخص می
کالمی که بدانیم میزان کاربرد رفتار صمیمیت و خصوصاً سطح نزدیک شدن غیر

از آن جایی که ارتباطی منحنی  استی مطلوب بسیارمهم مدرسان در دریافت نتیجه
ی یادگیری وجود داشته ( بین سطوح نزدیک شدن و یادگیری در هر سه حوزهU)شکل 

ی مطلوب را به همراه بیشترین نتیجهو رفتار صمیمیت و نزدیک شدن در سطح متوسط 
بایستی به مدرسان در خصوص ، (5775، 3و بوویرس 0روویل، 5دارد )کومستوک

چگونگی کاربرد رفتار صمیمیت و مقدار سطح نزدیک شدن کالمی و غیر کالمی 
های های آتی شیوهشود در پژوهشهای الزم ارائه شود. هم چنین پیشنهاد میآموزش

های مشاهده همراه با سیستم ر صمیمیت مدرسان همچون روشدیگر سنجش رفتا
های های تحصیلی و حوزهلحاظ شده و تأثیر آن بر سایر پیامد IDERتجزیه و تحلیل 

 یادگیری نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

 منابع
. ترجمه و های یادگیریی بر نظریهامقدمه(. 5375) بی. آر.، هرگنهان ؛ ومتیو اچ، السون

 سیف. تهران: نشر روان. اکبریعلاز  هاافزوده
و پیشرفت تحصیلی در ، انگیزه پیشرفت، (. رابطه بین عزت نفس5314اسماعیل )، بیابانگرد

 51-5.5و  4. شناختیروانمجله مطالعات تهران.  هاییرستاندبان سال سوم آموزدانش

بررسی رابطه بین سطح (. 5370مجید )، حسین؛ پاکدامن، مهمونی یمؤمنمحمدعلی؛ ، پیرکمالی
ان آموزدانشنگرش و پیشرفت تحصیلی ، معلمان علوم تجربی با انگیزش خودکارآمدی

 .535-503، 52، پژوهش در برنامه ریزی درسیپنجم ابتدایی.  ییهپا

، یمانی نیکو، علیزاده مریم، سایه میری کوروش، صادقی فر جمیل، یعقوبی منیره، یهاد مانیپ
های (. ارزیابی مهارت5372یاسمی مسعود )، رستمی آزیتا، محمدحسن نهال منیره

مجله آموزش در علوم پزشکی. ارتباطی بین فردی اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایالم. 
 (.7) 55. توسعه آموزش و ارتقای سالمت نامهژهیو

                                                                                                                                        
1. Comstock 
2. Rowell, E 
3. Bowers, 
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 ،منبع کنترل، (. رابطه بین انگیزش پیشرفت5372افسانه )، اسداهلل؛ وکیلی مفاخری، خدیوی
ان سال اول متوسطه نواحی پنجگانه تبریز. آموزدانشخودپنداره و پیشرفت تحصیلی 

 .99-45، 53، مجله علوم تربیتی

های (. بررسی مهارت5370کارگر سمیه )، باختر مرضیه، زارع بیدکی محمد، رضاییان محسن
مجله دانشگاه علوم علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. ارتباطی اعضای هیئت

 .54. کی رفسنجانپزش

(. بررسی انگیزه درونی و بیرونی پیشرفت تحصیلی دانشجویان 5319دخت )سیمین ، رضاخانی
های تازه در یشهاندفصلنامه مختلف دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن.  یهارشته

 529-15، 0. علوم تربیتی

در روابط میان رفتار غیرکالمی (. 5319جیمز سی.)، ویرجینا پی و مک کروسکی، ریچموند
 عبد الهفاطمه سادات موسوی و ژیال  ترجمه ی ارتباطات غیرکالمی(،نامه)درس یفرد

 پور. تهران: دانژه

. )ترجمه: یحیی سید محمدی(. تهران: ویرایش. انگیزش و هیجان(. 5373جان مارشال )، ریو
 .ویراست چهارم

علم. یادگیریسشنامه انگیزشو روایی پر(. بررسی پایایی5370) یممر، بخششین، حس، زارع
 .55-99(: 04)9. ارزشیابی وفصلنامه آموزش

فصلنامه ی. امشاهدهای و یادگیریهای آیینه(. نورون5372فرحناز )، ارثیاکبر و کیانیعل، سیف
 .17-554(: 9)57، شناسی تربیتیروان

. تهران: و آموزششناسی یادگیری شناسی پرورشی نوین، روانروان(. 5370) اکبریعل، سیف
 دوران. ویرایش هفتم.

 . تهران: دوران.هامصاحبهو  هامقالهمجموعه (. 5374) اکبرعلی، سیف
، (. آگاهی5317اعتمادی زینت السادات )، جزینی اکرم، رضائیان محسن، غالمرضا، شریفی راد

مجله های ارتباطی مؤثر در آموزش. نگرش و عملکرد استادان در خصوص مهارت
 (.0)9. ات نظام سالمتتحقیق

انگیزش و پیشرفت تحصیلی:  یهاسبک(. 5374صغری )، افسانه؛ ابراهیمی قوام، لفظی عظیمی
، 43، شناسان ایرانیشناسی تحولی: روانروانخودپنداشت تحصیلی.  یاواسطهنقش 

049-059. 
 آن نقش و یانهیآ های(. نورون5370احمد )، محمدیان یار وامیر ، قمرانی، سحر، آزادانی نصر

 (505) 1 استثنایی تربیت و تعلیماتیسم.  طیف کودکان در ذهن یهینظر و دیدر تقل
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(. 5373کوروش )، و کبیر علی، احسان حیدری، محمد، نوری سپهر، زیانگروح، نوروزی نیا
ها با نتایج ارزشیابی های ارتباطی اساتید دانشگاه علوم پزشکی البرز و ارتباط آنمهارت

 (.5)5، ی راهبردهای توسعه در آموزش پزشکیمجله ها.آن
انگیزش تحصیلی با  ارتباط (.5311سمانه )، غالمرضا؛ فیروزنیا، علیرضا؛ قاسمی، یوسفی

ی ایرانی مجلهپیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 
 .15-97، 5، آموزش در علوم پزشکی
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