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| مرضیه کهنوجی●| هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش و کاربست مؤلفه های تعامل عاطفی در روابط استاد 
و دانشــجو در کالس درس است. یکی از مهم  ترین چالش های موجود در کالس درس و فرایند تدریس می تواند 
برقراری ارتباط مؤثر و صحیح با فراگیران باشد. چرا که آموزش مؤثر و به تبع آن یادگیری مؤثر به استفاده صحیح 
از مهارت ها و ابزارهای ارتباطی بستگی دارد. تعامل می تواند مجموعه ای از واکنش های شناختی و عاطفِی افراد 
باهم باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی است، بدین ترتیب که ابتدا مؤلفه های تعامل عاطفی تبیین سپس 
نقش تأثیرگذار هریک از آن ها در روابط استاد و دانشجو بررسی شده است.یافته های تحقیق: از میان ابعاد سه گانة 
تربیت اخالقی)رفتاری، عاطفی و شناختی(؛بعد عاطفِی آن با محوریت نقش و کاربست مؤلفه های تعامل عاطفی 
در روابط استاد و دانشجو در کالس درس، بررسی شده است .مؤلفه های مورد بررسی در این مقاله عبارت اند از: 
وجدان کاری، عفو و گذشت، شوخ طبعی،عالقه مندی به شغل تدریس و نوع دوستی .نتیجه گیری؛ توجه به ضوابط 
و ارزش های اخالقی مرتبط با آموزش و یادگیری، به این امر کمک می کند که حقوق دانشجویان در برخورداری 
از بهترین آموزش ها و شأن و جایگاه علم و علم آموزی رعایت شود. برقرای ارتباط عاطفی بین استاد و دانشجو 
بســیار مهم و تأثیرگذار است. این رابطه اگر بر مبنای اصول صحیح بر قرار شود، ماندگار، صمیمانه و ثمر بخش 
خواهد بود. استادان دانشگاه، جدا از مسائل شناختی و علمی بایستی در صدد مجهز کردن خویش به ایجاد روابط 
مطلوب عاطفی با دانشجویان باشند؛ چرا که رعایت تعامالت عاطفی نتایج شگرفی را به دنبال خواهد داشت.از 
جمله نتایج مفیِد ایجاد تعامل عاطفی می توان به ؛ افزایش رشد و پیشرفت تحصیلی و اخالقی دانشجویان،حل 
مشکالت و تنگناهای درسی، ایجاد محیطی سالم و با نشاط در فضای کالس،ایجاد جاذبه و عالقه و انگیزه در بین 
دانشجویان، از بین رفتن روابط خشک و رسمی بین استاد و دانشجو و... اشاره کرد. چنانچه روابط عاطفی مثبت و 
خوب بین استاد و دانشجو برقرار شود ،دانشجویان احساس می کنند در کالس مورد پذیرش هستند و این مسئله 
نه تنها عاملی در موفقیت تحصیلی دانشجویان است بلکه میزان مشارکت آنان را در فعالیت های گروهی و حتی 

رابطه با همساالن بهبود می بخشد.
واژگان کلیدی: اخالق، تعامل عاطفی،استاد، دانشجو
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مقدمه
آموزش عالی معرف نوعی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است که با فراهم آوردن و ارتقا بخشیدن دانش، 
مهارت ها و نگرش های مورد نیاز در نیروی انسانی، به توسعة همه جانبه کشور کمک می کند یکی از مهم  ترین 
چالش های موجود در کالس درس و فرایند تدریس برقراری ارتباط مؤثر و صحیح با فراگیران اســت. ارتباط 
معنادار، کلید اجرای موفقیت آمیز بســیاری از شــیوه های مدیریت در کالس خواهد بود. ارتباط عامل اصلی 
یادگیری است که شاخص های متعددی را دربر می گیرد .اهمیت ارتباط در کالس درس آن قدر زیاد است که 
بعضی از صاحب نظران معتقدند ارتباط و اداره و کنترل یک کالس درس الزم و ملزوم یکدیگرند. در برقراری 
ارتباط با دانشجویان در کالس، استاد با موانع و عوامل زیادی روبه روست که آگاهی و تسلط استاد بر این موارد 
و مهارت های ارتباطی در جهت تحقق اهداف آموزشی امری اجتناب ناپذیر است .یادگیری و آموزش از طریق 
تعامل انجام می شود. تعامل نوعی رابطة دو سویه است. وقتی حداقل دو نفر یا بیشتر از طریق رفتار کالمی یا 
غیرکالمی باهم ارتباط برقرار می کنند در حقیقت نوعی تعامل ایجاد کرده اند. برای ایجاد تعامل نیاز است افراد 

مجهز به یک سری آموخته ها باشند و خود را ملزم به رعایت آن ها بکنند.
تحقیقات متعددی در داخل و خارج از کشــور به بیان اهمیت مقوله تعامل در حوزه فرایند تدریس اشــاره 

کرده اند که به تعدادی از آن ها اشاره می شود:
روسی1 و همکاران )2۰12(  در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که با افزایش سطوح تعامل؛ انگیزش، نگرش مثبت 

نسبت به یادگیری ،رضایت باال از تدریس و یادگیری عمیق و معنی دار و دستیابی به موفقیت افزایش می یابد.
سوئل2)2۰۰9( مطرح می کند؛ دانشجویانی که با استاد، همکالسی هایشان و با موضوع درسی تعامل دارند، 

احتماالً بیشتر از سایر دانشجویان در آموزش موفق هستند.
یوام3 و همکاران )2۰۰۷( نشــان دادند که میان مواد یادگیری مختلف، عملکرد یادگیری و بار شناختی با 

حالت عاطفی یادگیرندگان ارتباط وجود دارد.
1. Rossi 

2. Sowell
3. Um

نسخه ی خطی از مجالس العشاق
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گامپ1)2۰۰4( در مورد عواملی که باعث شرکت دانشجویان در کالس خواهد شد، نشان داد که اهمیت دادن 
استادان به حضور و غیاب و جذابیت مطالب درسی از مهم  ترین عوامل انگیزشی شرکت آن ها در کالس های 
درس اســت. دانشــجویانی که در کالس درس حاضر می شوند و با استاد تعامل دارند سعی می کنند رفتار و 

تصمیمات واهداف آینده شان را از طریق همانندسازی با استاد و الگوبرداری از نقش های او ارتقا بخشند.
تورنر2 و همکاران )2۰۰2 ( نشان داد که یادگیری شاگردان و صحت شناخت های آن ها وقتی بیشتر می شود 
که معلم از طریق درس خود با شاگردان ارتباط عاطفی برقرار کند و شاگردان در مقابل فرصت داشته باشند 
دربرابر اطالعاتی که معلم به آن ها می دهد، به صورت پرسش و بحث، واکنش نشان دهند.دراین حال، میزان 
مطالب انتقال یافته بیشتر و جریان ارتباطات بهتر خواهد بود. فن معلمی هنری است ظریف و حساس که با 

کمترین لغزش و خطا خسارت جبران ناپذیری بر شخصیت فراگیر وارد می کند.
سلیگ و ریتزر3)2۰۰1( معتقد هستند دانشجویانی که در کالس درس شرکت می کنند با شنیدن، مطالعة 
درس، پرسش و پاسخ و پیشنهادهای سایر دانشجویان،اطالعات خود را با دانشجویان دیگر رد و بدل می کنند 

که باعث تعامل فردی فراگیران و مدرسین خواهد شد.
یافته های ولک وین4و همکاران )1986( داللت براین دارد که پیشرفت تحصیلی تحت تأثیر انگیزش،توانایی 
و معلومات گذشــتة فرد، روابط عاطفی معلمان در کالس،گروه همگنان، محیط خانه و امکانات اســتفاده از 

رسانه های گروهی، به ویژه تلویزیون؛کیفیت و کّمیت تدریس را آشکار می سازد.
سید مجیدی و همکاران )1395( در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که؛ روابط بین دانشجو و استاد و تعامالت 
بین آن ها نتایج بســیار مثبت رفتاری و نگرشی را برای دانشجویان به همراه دارد. مسئولین آموزش دانشگاه 
می بایست با ایجاد محیط آموزشی با کیفیت، نسبت به آموزش روش های نوین تدریس و برخورد با دانشجو، به 

استادان اقدام و نسبت به ایجاد انگیزه در دانشجویان جهت شرکت در کالس درس گام بردارند.
مطالعه یاژن و همکاران )1393( نشــان می دهد که هر ســه عامل ویژگی های حرفه ای، عملی و فردی در 
ارزشیابی استاد مهم ارزیابی شده اند. با این وجود، مهارت های ارتباطی و روابط انسانی نقش بسزایی در ارتباط 

استاد با دانشجو دارند. 
نتایج مطالعه ترابی پور و ظهیری )1391( حاکی از آن بود که مهم ترین عامل مؤثر در ارتباط دانشجو و استاد، 

فن بیان و رعایت مهارت های تدریس توسط استاد، سطح علمی استاد، تجربه استاد و اخالق استاد است.
مطالعات دیدگاه ها و نقطه نظرات متفاوتی را در مورد ویژگی های استاد نمونه گزارش کرده اند که از جمله 
آن ها می توان به مهارت های تدریس، ارتباط استادـ  دانشجو، ویژگی های شخصیتی استاد و ویژگی های ظاهری 

.)Alkharusi,2010( استادان اشاره کرد
)در این مقاله ، از میان ابعاد سه گانة تربیت اخالقی )عاطفی، شناختی و رفتاری( )داوودی،138۷(؛ بعد عاطفِی 
آن با محوریت »نقش مؤثر مؤلفه های تعامل عاطفی در ارتباط استاد و دانشجو در کالس درس«، مورد بررسی قرار 
گرفته است. از جمله مؤلفه های تشکیل دهندة بعد عاطفی می توان به: برانگیختن عواطف مثبت، عفو و گذشت، 
ایجاد انگیزه و جذابیت در کالس درس، نوع دوستی، شوخی و مزاح در حد الزم، وجدان کاری، تشویق، عالقه مندی 
به شغل تدریس و... اشاره کرد )کهنوجی، 1394(. نویسنده در این مقاله از بین مؤلفه های ذکر شده، مؤلفه های 
وجدان کاری، عفو و گذشت، شوخ طبعی،عالقه مندی به شغل تدریس و نوع دوستی را مورد بررسی قرار داده است.(

تعامل
تعامل در فرایند یادگیری را می توان به عنوان ارتباط دو طرفه بین دو نفر یا بیشتر با هدف کامل کردن یک 
تکلیف یا دستیابی به یک هدف از طریق دریافت بازخورد و هماهنگی بر اساس اطالعات و فعالیت هایی که 
شــرکت کنندگان در آن مشارکت می کنند، تعریف کرد. در این تعریف تعامل به صورت پیچیده و به وسیلة 
یادگیرنده از طریق موادی مانند پرســش کردن، پاسخ دادن، توضیح دادن، جست وجو کردن، ارتباط برقرار 

1. Gump
2. Turner

3. Sleigh&Ritzer
4. Volkwein

آموزش عالی 
معرف نوعی از 

سرمایه گذاری در 
منابع انسانی است که 

با فراهم آوردن و 
ارتقا بخشیدن دانش، 

مهارت ها و نگرش های 
مورد نیاز در نیروی 
انسانی، به توسعۀ همه 

جانبه کشور کمک 
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درس و فرایند تدریس 
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است



162
شماره بیست وپنجم| بهار۹۷|

کردن، ســاختن و ارزیابی امکان پذیر می شــود )Galbbert&Sims, 2007(. بیشتر یادگیری ها و آموزش های 
کالســی از طریق تعامل صورت می گیرد. تعامل در کالس نه فقط در خدمت رسیدن به هدف های آموزشی 
است، بلکه به عنوان ساز و کاری عمل می کند که از طریق آن معلم و شاگردان هدف های شخصی و اجتماعی 
خود را تشــخیص می دهند. تعامل نوع اصلی فعالیت در کالس اســت و بخش عمدة وقت کالس در تعامل 
صرف می شود. )کرسلی1،ترجمه امیر تیموری و رحمانی، 1386(. تعامل واقعة دو سویه است که حداقل به 
دو شــیء و به دو عمل نیاز دارد. تعامل هنگامی اتفاق می افتد که اشیاء و وقایع به صورت متقابل یکدیگر را 
تحت تأثیر قرار دهند؛ تعامالت برای افزایش میزان مشارکت، توسعه و تقویت ارتباط، افزایش همکاری،دریافت، 
 بازخورد، افزایش یادسپاری و خودتنظیمی، افزایش انگیزه و کمک به ساخت گروه باید مورد توجه قرار گیرند

)Moore & Anderson, 2003(. تعامالت و ارتباطات دانشــجویان با اســتادان،یکی از اصلی  ترین عرصه های 
ارتباطات در آموزش عالی و یکی از مهم ترین ســرمایه های دانشــگاهی محسوب می شود و اگر رابطه استاد 
دانشجو به خوبی برقرار شود، اهداف آموزشی و پژوهشی با کیفیت و سهولت بیشتری تحقق می یابند )بهادر 

و همکاران، 1392(.
به طور کلی می توان گفت که؛ تعامل یک ارتباط مشارکتی است که درک معانی را تسهیل و فرایندهای مرتبط 

را مؤثر تر و مفید تر می  کند.

 تعامل عاطفی
عاطفه، عنصری اساســی و ضروری برای زندگی اســت که بدون آن احساسات، تفکرات، رفتارها و توانایی 
تصمیم گیری فرد به شدت با مشکل مواجه می شود )Norman, 2004(. عواطف انسانی می توانند تسهیل کننده یا 
مختل کننده یادگیری باشند. فعالیت های شناختی به وسیله عواطف منفی مختل و توسط عواطف مثبت تسهیل 
می شــوند. به عبارت دیگر شناسایی حالت های عاطفی یادگیرندگان در طول آموزش می تواند تسهیل کننده 
شکل گیری تجارب مثبت یادگیری برای آن ها باشد )Rrilly & Kort, 2004(. عواطف نقش محوری و نیرومندی 

را در زندگی روزانه ایفا می کنند.
منظور از تعامالت عاطفی در انسان کشش هایی است که بر اساس توجه به خود و تأمین احتیاجات و منافع 

فردی نیست، بلکه در افقی برتر از این نوع گرایش هاست. 
از آنجا که تعامالت عاطفی نقشــی کلیدی و محوری در ارتباط مؤثر اســتادان و دانشجویان دارند در ادامه 
به بررسی مؤلفه های تأثیرگذار تعامل عاطفی در ارتباط استاد و دانشجو پرداخته شده است مؤلفه های مورد 

بررسی عبارت اند از: وجدان کاری، عفو و گذشت، شوخ طبعی،عالقه مندی به شغل تدریس و نوع دوستی. 

 وجدان کاری 
وجدان کاری، بازگو کننده انگیزه درونی است که هر فرد با توجه به آن و با شناخت کامل به وظایف محوله، 
درصدد انجام بهینه کار خویش برمی آید. به عبارت دیگر؛ حالت ثابت درونی که فرد را به انجاِم درسِت دقیق 
کار، با میل و رغبت و اشتیاق ترغیب می کند، تعریف شده است )منطقی سعادتی، 1388(، و عاملی است که 
سبب می شود فرد بدون وجود هیچ کنترل خارجی و فیزیکی و به انگیزه درونی، از هیچ کوششی برای انجام 

خوب و درست کاری که بر عهده او گذاشته شده است، فروگذار نکند )نادری قمی، 13۷5(.
استادی که وجدان کاری دارد و نسبت به کارش متعهد است خود را امانت دار و دانشجویان را امانت های الهی 
می داند. روی این اصل هیچ گاه حاضر نیست لحظه ای از لحظات عمر شاگردان را در کالس درس به بطالت 
بگذراند. زیرا او معتقد است که هر چیزی را می توان جبران کرد، ولی عمر سپری شده را نمی توان جبران کرد. 
بنابراین درتمام مدت حضور در کالس سعی در استفاده بهینه از زمان خواهد داشت. تمام تالش وی در این 
است که یا به تدریس بپردازد یا به راهنمایی و انسان سازی اشتغال ورزد و در درونی ساختن ارزش ها و اهداف 

1. Kearsley

وجدان کاری، 
بازگو کننده انگیزه 
درونی است که هر 
فرد با توجه به آن 
و با شناخت کامل 
به وظایف محوله، 
درصدد انجام بهینه 

کار خویش برمی آید. 
به عبارت دیگر؛ حالت 
ثابت درونی که فرد را 

به انجامِ درسِت دقیق 
کار، با میل و رغبت و 
اشتیاق ترغیب می کند
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آموزش عالی تعلل نورزد. دانشجویی که با حضور چنین استادی در کالس درس روبه رو است، حسن نیت وی 
را درک خواهد کرد و نسبت به حضورش در کالس، حس خوشایندی خواهد داشت و چون ارتباط بین استاد 

و دانشجو از جنس ظواهر نیست و برخواسته از باطن و سیرت و نیت درونی است، تعاملی برقرار خواهد شد.

عفو و گذشت 
انسان در زندگی اجتماعی ناگزیر از تعامل و معاشرت با افراد دیگر است و زندگی او توأم با برخوردها، تضادها 
و اصطکاک اســت، چرا که با انواع سلیقه ها، دیدگاه ها، رأی ها، منش ها و رفتارهای متضاد روبه رو می شود که 
گاهی این رفتارها و سلیقه ها از چارچوب قوانین الهی و اجتماعی خارج شده و به خطاهایی می انجامد که یا 
از روی جهالت و ناآگاهی است یا از روی عناد و دشمنی، عفو و گذشت موجب می شود تا افراد بتوانند از کنار 
بعضی از برخوردهای ناشایست دیگران، کریمانه در گذرند و انتقام جویی را به محبت تبدیل سازند و به همین 
دلیل عفو و گذشت به عنوان شرط پایداری زندگی اجتماعی و ایجاد فضای سالم و مسالمت آمیز قلمداد شده 

و آثار تربیتی بسیاری دارد.
بی تردید رفتارهای خارجی، از نحوة نگرش و بینش اشخاص در مسائل مختلف برمی خیزد. از این رو تالش 
برای اصالح رفتار دیگران، زمانی ثمربخش است که به اصالح بینش و نگرش آن ها منجر شود؛ چرا که صفت 
تغییر رفتار بر اثر اعمال فشار دیگران یا تقلید، تا زمانی که به تغییر نگرش و در نتیجه، تغییر حالت منتهی 
نشــود، دوام و ثبات نمی یابد. از ســوی دیگر، توسل به خشــونت و زور ساختار عقیده ای و فکری اشخاص را 

دگرگون نمی سازد.
اخالقیات، از جمله بخشش و پذیرش عذر در سعادت فردی و اجتماعی و پایداری زندگی اجتماعی نقش 
محوری دارند. عذرخواهی و قبول عذر و بخشــش، آثار مثبت فراوانی در اجتماع دارد و در روایات از آن به 
تاج مکارم اخالقی تعبیر شده است )خوانساری، 13۷3(. عفو و بخشش بستر تکامل آدمی و راه خشنودی 
و قرب به خداست و دراغلب موارد عفو و گذشت تأثیر بیشتری در اصالح فرد داشته و سبب هدایت است. 
اگر افراد بر اثر تعالی نفس دریابند که در عفو و بخشش و پذیرش دیگران لذتی است که در انتقام نیست، 
با کمال میل و رغبت از خوی انســانی مزبور اســتقبال کرده و خویشتن را از صفت سبعانه انتقام بر حذر 

می دارند )فلسفی، 13۷8(.
گذشــت و ایثار در روابط موجب می شــود تا کنترل افراد به دست خشم نیفتد. به عبارت دیگر؛ بخشش به 
معنای ضعف نیست بلکه نشان کاملی از قدرت است زیرا هنگام گذشت و بخشش، با اعتمادبه نفس از خطای 
افراد چشم پوشی می شود بنابراین قدرت خودکارآمدی و حس کنترل افراد در موقعیت های ناخوشایند افزایش 

می یابد.عفو و گذشت از راهکارهای ایجاد و تداوم تعامل عاطفی است.

شوخ طبعی 
شــوخ طبعی پدیده ای چند وجهی و پیچیده اســت که تعریفی جامع و کلی از آن در دســترس نیســت. 
 روان شناســان شــوخ طبعی را پاســخی فیزیولوژیــک به یک محرک بســیار پیچیده محیطــی می دانند

)Veselka & Others, 2010(. از نگاهی دیگر، شوخ طبعی ابزاری برای مقابله با ناهنجاری، اختالل و عدم تجانس 
اســت )Romero & Cruthirds, 2006(. شوخ طبعی می تواند سالمت عقل و تفکر منطقی را در مسیر مناسب 

.)Meyer, 2000( هدایت کند
شوخ طبعی یکی از مهم ترین جنبه های ارتباطات اجتماعی، قابلیت یا فرایند شناختی، رفتار ارتباط بین فردی 

و یک راهبرد انطباقی یا سبک دفاعی است )دامغانیان و یزدانی زیارت،1394(.
بعضی افراد به دلیل رعایت مصلحت، از خندیدن هراس دارند. شاید این هراس به دلیل عدم آگاهی از مزیت 

شوخ طبعی است. یک فرد می تواند در عین حال که شوخ طبع است، شخصیتی جدی نیز داشته باشد .

اخالقیات، از جمله 
بخشش و پذیرش عذر 

در سعادت فردی و 
اجتماعی و پایداری 

زندگی اجتماعی نقش 
محوری دارند
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افراد با حس شوخ طبعی خودپندارة خوب، سطح باالتری از عزت نفس، استانداردهای خود ارزیابی ناکارآمد 
.)Abel, 2002( کمتر و سطح پایین تری از استرس، اضطراب و افسردگی مشاهده شده دارند

پژوهش ها نشان می دهد معلمانی که ویژگی شــوخ طبعی دارند، بهتر می توانند با شــاگردان خود ارتباط 
برقرار کنند و میزان تأثیرگذاری شان بیشتر است. بنابراین یکی از ویژگی های مهم معلم کاریزماتیک، استفاده 

به موقع از طنز و شوخی است )مظفری، 1395(.
 مک گی1)2۰۰2( در پژوهشــی نشــان داد افرادي که حس شوخ طبعی باالیی دارند، در مقایسه با افرادي 
که از نظر حس شــوخ طبعی در سطح پایینی هستند، از عملکرد شــخصی، خانوادگی و اجتماعی باالتري 
برخوردارند، از مشکالت جسمی کمتري رنج می برند، آشفتگی روانی کمتري دارند و از نظر اجتماعی سازش 

یافته تر هستند.
شوخ طبعی در هر رابطه ای، باعث شادی و نشاط می شود و کسالت و خستگی و یکنواختی را از بین می برد 
البته این شــوخ طبعی باید جنبة مثبت داشته باشد. لطیفه های منفی و نیش دار باعث افزایش تنش عصبی 
می شود. یکی از صفات الزمة استادی در فرایند تدریس شوخ طبعی است که فواید آن بی شمار است و مهم تر 
از همه آن که دانشجویان در کالس خسته و ملول نمی گردند و متر صد آن می مانند که ببینند لحظة بعد چه 
اتفاق تازه ای خواهد افتاد و چه شوخی و خنده ای به میان خواهد آمد. بهتر است استاد، وقتی آثار خستگی و 
مالل را در صورت و حالت شاگردان می بیند برای لحظه ای درس را متوقف ساخته و در صورت امکان گریزی 
به شوخ طبعی بزند. شوخ طبعی در ارتباط، با بیدار کردن عواطف مثبتی که موجب افزایش قدرت شنوایی، 
درک و فهم و پذیرش پیام می شــود، شرایط ارتباطی مناسبی را ایجاد می کند و یکی از مهم  ترین جنبه های 

ارتباط اجتماعی است.

عالقه مندی به شغل تدریس 
داشتن شور و شــوق و انگیزه و عالقه، از ویژگی های رفتار کاریزماتیک اســت و می تواند و در مخاطب نیز 
شــور و شــــوق ایجاد کند. در واقع افراد کاریزماتیک عواطف مثبتــی از خود بروز می دهند که نتیجه اش 

انتقال این عواطف و احساســات مثبت به مخاطبان است )مظفری، 1395(.
نشــان دادن شــور و حرارت از خود، در جریان تدریس، برای استاد وقتی امکان پذیر اســت که او به رشــتة 
تدریس و شــغل خود عالقه مند باشد. شور و هیجان از جمله رفتارهایی است که قابل انتقال به دیگری است و 
وقتی استاد با شور و عالقه به بیان مطلب می پردازد این شور و عالقه به دانشجویان انتقال می یابد، ضمن اینکه 
شــور و عالقه واقعی ناشی از اعتقاد و عالقة گوینده به مطلب و موضوع اســت، باعث می شود حضورش در 

کالس تأثیرگذار باشد و ارتباطی دو سویه بین او و شاگردانش فراهم شود.

 نوع دوستی 
در هر انسانی دو نیرو یا انگیزه مجزا وجود دارد. یکی از آن ها معطوف به خود و در تعقیب منافع خود است که 
خودخواهی است و دیگری معطوف به دیگران و در جهت منفعت دیگران است که نوع دوستی است. نوع دوستی 

شالوده زندگی در جامعه است )اسکات و سگلو، 22۰۰۷(. 
روان شناســان با شــواهد تجربی اثبات کرده اند که در انسان میل دیگر گروانه وجود دارد. انسان می تواند از 
نیازهای دیگران، درکی صحیح داشته باشد و بر اساس انگیزه های دیگر گروانه، رفتارها و تعامالتی را از خود 

بروز دهد )صادقی و خوانساری، 1395(.
رفتارهای اخالقی انسان ناشی از انگیزه های زیر است:

1. انگیزه خودگروانه: فاعل به سبب حّب ذات، تنها به منفعت و مصلحت خود نظر داشته است.
2. انگیزه دیگر گروانه: فاعل، فارغ از نفع شخصی و تنها بر اساس انگیزه ایثارگرایانه، به دیگران خیر رسانی کند.

1. McGhee
2. Scott & Seglow 

برقرای ارتباط عاطفی 
بین استاد و دانشجو 
بسیار مهم و تأثیرگذار 
است. این رابطه اگر 
بر مبنای اصول صحیح 
برقرار شود، ماندگار، 
صمیمانه و ثمربخش 
خواهد بود
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3. انگیزه ترکیبی: فاعل به دیگران خیررسانی کند تا هم خود و هم دیگران بهره ببرند )همان، 15(.
نوع دوستی اساساً یک ارزش واالی اجتماعی و یک تکلیف اخالقی اجتماعی است که تضعیف آن، می تواند 
منجر به اختالل ارتباطات در جامعه گردد. هدف اصلی نوع دوستی نفع رسانی به دیگران است. در سرشت انسان 
این توانایی است که عالوه بر محاسبه و لحاظ خیر و شر خود، به دنبال خیر و شر دیگران نیز باشد و به آن ها 
اولویت بخشد. احساساتی مانندترّحم، عاطفه و شفقت به دیگران، همگی حاکی از واقعیت خارجی هستند که 
نشان می دهد ذات انسان، تماماً خودخواهانه نیست و انسان می تواند دیگر خواه نیز باشد و زمینه های ارتباط و 

تعامل با دیگران را فراهم سازد.

بحث و نتیجه گیری
برقراری ارتباط عاطفی بین استاد و دانشجو بسیار مهم و تأثیرگذار است. این رابطه اگر بر مبنای اصول صحیح 
برقرار شود، ماندگار، صمیمانه و ثمربخش خواهد بود. یک استاد باید با رفتار و اعمال خود بر دانشجویان تأثیر 
بگذارد و در عمل، آنان را با ارزش های انسانی و اجتماعی آشنا کند. استادان دانشگاه، جدا از مسائل شناختی و 
علمی بایستی در صدد مجهز کردن خویش به ایجاد روابط مطلوب و عاطفی با دانشجویان باشند؛ چرا که رعایت 
تعامالت عاطفی نتایج شگرفی را به دنبال خواهد داشت که موجب تحوالت اساسی در نظام آموزشی خواهد 
شد. از جمله نتایج مفیِد ایجاد تعامل عاطفی می توان به افزایش رشد و پیشرفت تحصیلی و اخالقی دانشجویان، 
حل مشکالت و تنگناهای درسی، ایجاد محیطی سالم و با نشاط در فضای کالس، ایجاد جاذبه و عالقه و انگیزه 
در بین دانشجویان، از بین رفتن روابط خشک و رسمی بین استاد و دانشجو و... خواهد شود. همچنین چنانچه 
روابط عاطفی مثبت و خوب بین استاد و دانشجو برقرار شود، دانشجویان همیشه احساس می کنند در کالس 
مورد پذیرش هستند و این مسئله نه تنها عاملی در موفقیت تحصیلی دانشجویان است بلکه میزان مشارکت 

دانشجویان در فعالیت های گروهی و حتی رابطه با همساالن را نیز بهبود می بخشد.
 جهت نیل به اهداف آموزش عالی و همچنین حفظ تعهدات اخالقی و ایجاد دانشــگاه اخالق مدار توجه و 
رعایت ابعاد ســه گانة تربیت اخالقی )عاطفی، شناختی و اجتماعی( بسیار الزم و ضروری هستند. با توجه به 
موضوع مورد بررسی )تعامل عاطفی( در زیر پیشنهاداتی جهت هرچه بیشتر نهادینه شدن تعامالت عاطفی در 

روابط استاد و دانشجو پیشنهاد می شود:
 1. برگزاری دوره های آموزشــی مرتبط برای استادان در حوزه اهمیت اخالق، ابعاد آن و اثرات مفید آن در 

زندگی کاری و شغلی
2. اســتادان این مسئله را مدنظر داشته باشند که کالس محیطی چند بعدی است و حضور استاد فقط به 

صرف آموزش و انتقال مسائل علمی نیست و جنبه های ارزشی و عاطفی نیز باید مدنظر باشند.
3. استادان به هنگام تدریس، نشاط روحی و عاطفی خود را حفظ کنند.

4. احساسات و عواطف دانشجویان را جریحه دار نکنند.
5. تالش کنند فضایی عاطفی به وجود آورند.

6. علما، بزرگان و شخصیت های دانشگاهی که عالوه بر تخصص علمی، سرآمد اخالقی نیز هستند، شناسایی 
تجلیل شوند و تجربیات آن ها با دیگران به اشتراک گذاشته شود■

جدول)1( ابعاد تربیت اخالقی و مؤلفه های سازنده بعد عاطفی

تربیت 

اخالقی

مؤلفه های سازنده بعد عاطفیابعاد تربیت اخالقی

● وجدان کاری● عفو و گذشت● شوخ طبعی● عالقه مندی به شغل تدریس● نوع دوستی ● بعدعاطفی ● بعدشناختی● بعد رفتاری
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