
Мұғалім мен оқушы қарым-
қатынасының оқушылардың 
академиялық жетістіктеріне 

ықпалы

Абдраманова Қызжібек Сатыбалдықызы

Педагогикалық шеберлік орталығы



Ешкім өзіне ұнамайтын адамнан ешнәрсе үйрене
алмайды. Ксенофонт



Мұғалімдер
оқушылардың
академиялықжәне
эмоционалды
қажеттіліктерін
қанағаттандыруы тиіс.

Салауатты, өзара
әрекеттесу арқылы
позитивті мәдениетті
насихаттайтын оқу
ортасы оқушыларды
көбірек білуге
ынталандырады.



Зерттеу дизайын:
зерттеу сұрағы:

Мұғалім-оқушы қарым-қатынасы оқушының 

білім сапасына қалай ықпал етеді?

Зерттеу әдістері:
АҚШ Panorama education

орталығының сауалнамасы

И. Юсуповтың Эмпатия деңгейі 

тесті. 

М. Снайдердің «Өзіндік бақылау» 

тесті. 

Бақылау. Салыстырмалы анализ

Зерттеу мақсаты:

Пост пандемиялық кезеңде 

оқушының табысты оқуы үшін 

мұғалім мен оқушының қарым-

қатынасы, әлеуметтік ортаға 

бейімделу, скаффолдинг/қолдау 

көрсету жолдарын анықтау. 

Мұғалім-оқушы 

қарым-қатынасының 

білім сапасына 

ықпалы

10 мұғалім,         

44 оқушы



Үйлесу және Үйлеспеу

Мұғалім қарым-қатынастың қай түрі оқушының ары қарай
дамуына оң әсер ететінін, ал қарым-қатынастың қай тұсы оның
оқуына, білім алуына кедергі келтіретінін анықтай алуы керек.

Америкалық ағартушы, психолог Дж. Дьюи (1938)



Когнитивті теория тұрғысынан

«Біз ақпаратты берушінің кім екенін білсек, ақпарат берушіні
сенімді деп тапсақ, әдетте біз ақпаратты қабылдаймыз және
ақпарат берушінің ықпалына еріп, оны есте сақтаймыз. Ал
керісінше ақпарат берушіні сенімсіз деп тапсақ, әдетте ақпаратқа
соншалықты мән бермейміз. Сондықтан ол жадыда көп уақыт
сақталмайды»

Лангер (1997)



Мұғалім-оқушы 

қарым-қатынасы

Академиялық 

байланыс

Әлеуметтік 

байланыс

Тәртіп пен 

мінез құлық

Танымдық 

нәтиже
Оқушының 

оң нәтижелері

Оқушыларға қамқор болу, олардың 

қажеттіліктері

мен қызығушылықтарын 

қанағаттандыру

Өзара сенім, оқу ортасындағы 

эмоциялық және физикалық 

қауіпсіздік

Оқушылардың оқып үйрену 

стильдерінің әртүрлі екенін ескеру

Оқушыларға жақсы нәтижеге жету 

қолдау көрсету

Оқушыларды оқуға ынталандыру



Тео Вуббельс, 

Нидерландының Утрехт қаласындағы ғылыми-зерттеу
университетінің білім беру профессоры. 

• Тео Вуббелс (2002) зерттеулері оқушылардың когнитивті
дамуына мұғалімнің ықпалы бар екенін көрсетті. Алдымен
мұғалімдерді бақылап, мұғалімдерді тұлғааралық қарым-
қатынас деңгейі параметрлеріне сай жоғарыдан төменге қарай
реттілікпен орналастырды.

• Мұғалімдердің нәтижесін оқушылардың тест нәтижелерімен
салыстырған. Нәтижесінде тұлға аралық қарым-қатынас
деңгейі бойынша жоғары рейтингтегі мұғалімдердің
оқушылары тест нәтижесі бойынша жоғары деңгейде болғанын
анықтаған.

• Зерттеуші мұғалімдердің оқушылармен оқудағы серіктес
секілді жұмыс жасаған кезде оқушылардың когнитивті тест
нәтижелері де жоғарылағанын мәлімдеді.



Мұғалім қаншалықты сізге сыйластық танытады?
Егер сабақта көңіл күйіңіз төмен болса, мұғалім 

қаншалықты алаңдаушылық білдіреді?

Осы мұғалім сізді келесі жылы тағы оқытатын болса, 

қаншалықты қуанасыз?

Егер сіз тақырыпты ұқпай қалсаңыз, мұғалім 

қайтадан түсіндіре ме?

Мұғалім сабақты қаншалықты қызықты өткізеді?



Жағымды қарым-
қатынас VS “Өнімді” 
қарым-қатынасы

Эмпатияның жоғары деңгейі

Эмпатияның төменгі деңгейі



1. Оқыту мотивтерінің қалыптасуы эмпатия деңгейлеріне,
педагогикалық бағыттылыққа және педагогикалық
қарым-қатынас стильдеріне тікелей байланысты.

2. Эмпатиямен, педагогикалық бағыттылығының жоғары
деңгейімен және мұғалімдердің либералды қарым-
қатынас стилімен оқушылар оқуға оң әрі жоғары
мотивация қалыптастырады.


