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چکیده :يکیی از پاامیاهان نذیفن فنیادرن در ر یه آمیفزش د
پردرش ،ايجاد د گسترش ماارس هفشمنا با شیکلی متذیادت از
ارتباطات د تاريس است .از مهمترين الگفهان ارتباطات ،الگیفن
کالمی فالنارز میباشیا .مقالیه حاضیر در پیی مقايسیه میاارس
هفشمنا د ادن از منظیر ايین الگفسیت .ردش تققای از نیف
لی–مقايسهان د نمفنه تققا شامل  20مارسه شهرستان اردماه
( 10مارسه ادن د  10مارسه هفشمنا) است .دادههان پژدهش
با استذاده از فهرست دارسی مشاهاه مبتنی بر جیادل طبقهبنیان
تقلال تعاملی فالنارز جمعآدرن شاهانا .يافتهها نشان داد که در
تمام مؤلذههان مطلفب الگفن ارتباط کالمی فالنارز  ،يعنی گذتار
غارمستقام د گذتار آغازگرانه ،ماارس هفشمنا از شیراي بهتیرن
برخفردارنا د ناز خامفشی د گذتار مستقام (مؤلذههان نیامطلفب
ارتباط) در ماارس یادن باشیتر بیه شیم میخفرنیا .بنیابراين
پاشنهاد میشفد اقیاامات ززم جهیت تجهایز میاارس باشیتر بیه
فنادرن اطال ات د ارتباطات د نایز آمیفزش معلمیان بیه منظیفر
استذاده بهانه از آنها انجام گارد.
کلیدواژهها :الگفن ارتبیاط کالمیی فالنیارز ،گذتگیفن مسیتقام،
گذتگفن غار مستقام ،گذتار دانشآمفز ،سکفت د ابهام

Abstract: The smart schools, with specific
communication and teaching approaches, were
developed and expanded as a result of
integrating technology intro education. One of
the most important communication models is
Flanders verbal communication model. The
present study aimed to compare traditional and
smart schools considering this model. The
research method included causal-comparative
and the statistical sample included 10
traditional and 10 smart schools of Urumieh,
Iran. The study data were collected through
observational checklist based on Flanders
interactional analysis clustering table. The
obtained results indicated that in whole favorite
components of this model, namely indirect
speech and innovative speech, the smart
schools were in better situation, in contrast the
negative components (direct speech and
silence) were observed more often in traditional
schools. Therefore, it is recommended to pay
more attention to providing more schools with
ICT and also in-service training for teachers to
applying them more properly.
Keywords: Flanders verbal communication
model, direct speech, indirect speech, student
dialogue, silence and ambiguity
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مقدمه
داژه فنادرنهان اطال ات د ارتباطات (فادا) به اشکالی از فنادرن اشاره دارد که از آنهیا بیران
انتقال ،پردازش ،نخاره ،نمیايش ،بیه اشیترا گذارن د تغاایر اطال یات ،بیه دسیاله ابزارهیان
الکتردناکی استذاده میشفد .اين تعريف گسترده شامل فنادرنهايی از جمله راديیف ،تلفيزيیفن،
ديائف ،دندندن ،تلذن ثابت د همراه ،سامانههان ماهفارهان ،رايانیه د شیبکه سی تافزارن د
نرمافزارن د ناز تجهازات د خامات همراه با اين فنادرنهیا نظایر ديیائفکنذرانسها ،ايمایل د
دبالگها است (يفنسکف .)2016 ،امردزه کاربرد فادا در آمفزش مفرد تفجه فرادانی قرار گرفته
د مزايان زيادن ناز بران آن برشمرده شاه است .از آن جمله میتفان بیه برخیی میفارد اشیاره
کرد :فنادرن اطال ات د ارتباطات در ايجاد انگازه ،م د دسعت دادن بیه يیادگارن د پايیاار
ساختن آن د رفع خستگی د کسالت دانشآمفزان د ايجاد مهارت نهنی جهت پاسی گفيی بیه
پرسشها نقش مؤثرن دارد (امارتامفرن .)1386 ،نفآدرن ارتباطات د اطال ات مجمف یهان از
ردشها ،قفا ا د ابیزار د تجهایزات جهیت شناسیايی ،جمیعآدرن ،نخایره ،تفلایا د تفزيیع،
سازماناهی ،بازتفلایا د نگهیاارن اطال یات اسیت (نیفابزاده .)1380 ،فنیادرن اطال یات د
ارتباطات در نظام آمفزشی از يکسف بران بازانايشی د بازسازن برنامه درسی د سفاد رايانیهان
د از سفن ديگر بران تجايا حایات د غنیسیازن مقیا يیادگارن د برقیرارن تعامیل بیران
يادگارناه د منابع يادگارن ززم میباشا (سراج .)1383 ،يکی از شیايعترين دزيیل نکیر شیاه
بران بهکارگارن اين فنادرن در کالس درس ،آماده کردن بهتر نسل فعلیی دانشآمیفزان بیران
دردد به مقا جايا يادگارن جهت پاس گفيی بیه ناازهیان آمیفزش د بیه تبیع آن ناازهیان
شغلی در بازار کار آينیاه اسیت ( زيیزن .)1385 ،از دزيیل مهیمک کیاربرد فیادا در آمیفزش د
پردرش ،کمک به پاشبرد کاذات آمفزش است که اين کار از طريی افیزايش انگایزه فراگایران
جهت يادگارن با استذاده از نرمافزارهان نا رسانهان کیه میتن ،یاا د تصیادير متقیر را
ادغام میکننا ،فرت میپذيرد .اين نرمافزارهیا میتفاننیا ممیمفنی معتبیر ايجیاد کننیا د بیا
دخالیتدادن دانشآمیفز در فرآينیا آمیفزش ،مفجبییات تسیهال فراگایرن مهارتهیان پايییه د
مذاهامی که زيربنان مهارتهان فکرن درجه بازتر د خالقات هستنا را ايجاد کننا (ضیامنی د
کاردان.)1389 ،
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آمفزش الکتردناکی از نقطه نظر فلسذی ،مبتنی بر دياگاه سازناهگرايانه د مشیارکتی اسیت.
در رديکرد سازناهگرايی ،يادگارناه به فرت فعال د از راه تعامل دائم بیا مقیا بیه سیاختن
دانش میپردازد .بنابراين ،نان تصفر میشفد که دانش دابسته به يادگارناه است د در شیراي
يکسیان ،افییراد بیه آگاهیهییان متذیادت میرسیینا .بییه طیفر کلییی ،ردش آمفزشیی مبتنییی بییر
سازناهگرايی ،ردشی دانشآمفز مقفر است که در آن بیر شیرکت فعیال يادگارنیاه در کسی
دانش تأکاا میشفد (ندفن .)1393 ،قايا سازناهگرايان درباره يادگارن ،کامالً م الف قايیا
سنتی است که در آن حقاي د مذاهام مقاددن به دانشآمفزان ارائه میشفد د سیسس از آنیان
خفاسته میشفد تا آنها را در نهن خفد انباشته کننا .معرفت د دانش ،به سیاختارهان گذشیته
انسان بستگی دارد .ما دناا را فق از طري
ار فب هنگام تغاار يا مرت

ار فب نهنی خفد میتیفانام بشناسیام د از ايین

کردن د تفجاه اطال ات جايا استذاده مییکنام .هر یه میا بیا

مقا خفد در کنش متقابل باشام د سعی کنام از تجارب خفد معنیا بسیازيم ،ايین یار فب
نهنی باشیتر سیاخته میشیفد د تقیفل میيابیا (رحامیی ددسیت د رضیفن .)1395 ،نظريیه
سازناهگرايی ،از ار فبهان نظرن مهمی است که در شیکلگارن د هیاايت بازنگرنهیا د
فعالاتهان جايا آمفزشی نقشی مهم بازن میکنا .گر ه ممکن است که اشیکال متذیادتی از
سازناهگرايی دجفد داشته باشا ،اما به طفر کلی ،تأکاا اين رديکرد آن است کیه افیراد فعازنیه
دانش را میسازنا .همچنان در فراينیا سیازناگی ،تعیامالت اجتمیا ی مایان افیراد از اهماتیی
اساسی برخفردار است .سازناهگرايی به دد دسته ش صی د اجتما ی تقسام میشیفد .سیازناه
گرايی ش صی ،خل دانش د مذاهام تفس ش ص يادگارناه است د سازناگی اجتمیا ی ،بیر
اهمات گرده يادگارناگان در کالسهان درس يا گردههان بزرگتر در تفلاا دانش تأکاا دارد.
ازاين رد ،در اين دياگاه دانشآمفز تشفي میشیفد کیه در يیادگارن مطالی

بیه فعالاتهیان

ش صی خفيش متکی باشا ،دانش قبلی مفرد تفجه قرار میگارد د حتیی گیاه نقیا میشیفد د
تعامل ماان دانش آمفزان د ناز معلم بهآسانی فرت میگارد .بنابراين ،در مقا هان يیادگارن
سازناهگرايانه به دانشآمفزان فر ت بقث د گذتگف ردن قايا د بادرهان همايگر د به طفر
کلی ،اظهار نظر درباره آنها داده میشفد (سراجی د طاران.)1397 ،
مهرمقمان د نذاسی (1384؛ به نقیل از مهربیان د مظیاهرن )1395 ،دد ديیاگاه در میفرد
نسبت فنادرن اطال ات د ارتباطات با آمیفزش د پیردرش را مطیری میکننیا .ايشیان ديیاگاه
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ن ست را نگاه ابزارن قلمااد میکننا که طیک آن ،آمفزش د پردرش با اسیتذاده ابیزارن از فیادا
در اد آن است که ردشها د سیازدکارهان سینتی (يیا حتیی میارن) در تعلیام د تربایت را
دست فش تغاار د دگرگفنی سازد؛ به باان ديگر ،با کاربرد فادا در آمفزش د پردرش ،شافهها د
فرآيناها ا الی میشفنا .در ايین ديیاگاه ،کیاربرد فیادا در دردن مجمف یه نظیام آمیفزش د
پردرش قرار دارد .در دياگاه ددم ،فادا با نگاهی تمانی يا غارابزارن د پارادايمی بیه تقیفزت
اين ر ه در اد است تا ن ست ،تعريذی تازه از ترباتيافتگی يا ديژگیهان انسان فرها ته
متناس

با زمان ارايه داده د سسس در سايه اين تعريف ،تغاار د تقفل در ابعیاد م تلیف نظیام

آمفزشی را در دستفر کار قرار دها .به بارتی در اين نگاه ،برهمکنش تقفزت جامعه -اقتصاد
(جامعه اطال اتی – اقتصاد دانشی) ناشی از فادا مفج

احساس نااز در نظام آمفزشی به سفن

تجايا نظر در مذاهام د ايجاد انقالب آمفزشی شاه د اين امر منجر به تغاار اهااف د ا یالی
شافهها در نظام آمفزش د پردرش میگردد .ايشان معتقانا که نظامهان تعلام د تربات نااز بیه
يک انقالب دارنا د خاطرنشان میسازنا که انقالب داقعیی آمفزشیی در سیايه تقیفزت فیادا
مستلزم نگاه حااکثرن د غارابزارن يا تمانی به اين پاياه است کیه بیه مفجی

آن تقیفل در

اساس د ارکان نظامهان تعلام د تربات ،قبل از شافهها د ردشها بايا مفرد بازنگرن د ا الی
قرار گارد.
يفنسکف ( )2018در خصفص لزدم تفجه به دياگاه پارادايمی فیادا در آمیفزش د پیردرش
باان میدارد که نذفن فادا در ماارس کل دناا منجر به تغاارات جیان د شیگرفی در ددرنمیان
آمفزش شاه است .اينک فادا به نفان ب شی کامل از سامانههان آمفزشی نفين تلقی میگردد.
سااستگذاران آمفزشی متفجه شاهانا که بايا مفازنه تفسعه فیادا در جامعیه د تلذای فیادا در
ماارس د تعلام د تربات را تممان نماينیا د تصیريش شیاه اسیت کیه تأکایا سااسیتگذاران
آمفزشی ردن تغاارات تقفلگفنه است.
ماارس هفشمنا ماارسیی هسیتنا کیه مبیانی تفسیعه آنهیا اسیتذاده از فنادرنهیان نیفين
اطال ات د ارتباطات میباشا (نقشهراه ماارس هفشمنا .)1390 ،در ماارس هفشیمنا ،رايانیه
جايگزين ت ته سااه د لفی فشرده جان دفتر مش را میگارد .دانشآمفزان میتفاننیا از طريی
اينترنت اطال ات بساارن را درباره هر مفضف که ب فاهنا باست آدرنا .در اين ساستم معلیم
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د شاگرد هر دد تفلاا مقتفان الکتردناکی د درس را بیه یفرت الکتردناکیی ارائیه میکننیا
(زمانی ،قصاب پفر ،جبل املی .)1389 ،در اين ماارس آمفزش منقصیر بیه معلیم ناسیت د
دانشآمفز نقش اساسی در آمفختن مباحث لمی دارد .دباران بیا اسیتذاده از مقتیفان درسیی
الکتردناکی مفج

تذهام بهتر مطال

درس د رفهجفيی در دقیت میشیفنا د دانشآمیفزان

هم اين فر ت را دارنا که تفانايی د قابلاتهان خفد را آشکار د به تفلاا مقتفا بسردازنیا .در
اين گفنه ماارس مففقات دستيافتنی است د مایزان آن بیه تیالش د پاگایرن دانشآمیفزان د
هاايت قاش د جهتدار بستگی دارد .در اين ردش ردی پژدهش د جستجفگرن ،جیايگزين
ردحاه بیهاف دانشآمفز خفاها شا .در اين ردش رکن ا لی بران هرگفنه تغاایر ،تغاایر در
فکر است د ابیزار د امکانیات تنهیا دسیالهان بیران جامیه میل پفشیانان بیه افکیار هسیتنا
(قاسفنان ،سا ان ،باغی .)1393 ،در ماارس هفشمنا معلمان میتفاننا به جان اينکه تیالش
کننا خفدشان پاس ی بران پرسشهان دانشآمفزان پااا کننا ،از آنها ب فاهنا پاسیخ پرسیش-
هايشان را در کامسافتر پااا کننا د بران بقاه بازگف کننا (شذاعپفر مطل .)1390 ،
همانطفر که اشاره شا ديژگی ا لی د اساسی آمفزش الکتردناکیی ،یالده بیر دسترسیی
آسان به اطال ات ،ديژگی ارتباطی د تعاملی آن است که از نقطهنظر فلسذی مبتنیی بیر ديیاگاه
سازناهگرايانه د مشیارکتی اسیت .مقا هیان يیادگارن سیازناهگرا ،بیه گفنیهان سیازماناهی
میشفنا که فر ت کافی بران يادگارناگان بران تعامل با همکالسیها ،معلمان د ساير فامیل
آمفزشی فراهم آيا .بادن برقرارن تعامل ،نه تنها يادگارنیاگان انگایزهان بیران ادامیه ددره در
خفد نمیباننا ،بلکه يادگارن ناز بیه دقیف نمیپافنیاد .امیا بقیث تعامیل در مقیا آمیفزش
الکتردناکی ،بساار پاچااهتر از آمفزش سنتی اسیت .همیان نکتیه کیافی اسیت تیا مت صصیان
آمفزش را دادارد تا باشتر از پاش به مسیأله تعامیل در مقیا آمیفزش الکتردناکیی بانايشینا
(طبسی د ساان نظرلف .)1390 ،مقا هان آمفزش الکتردناکی کیه بیه شیبکه جهیانی متصیل
شاهانا ،به معلم د فراگاران اين امکیان را میدهنیا کیه اجتما یات يیادگارن خیاص خیفد را
تشکال دهنیا .ايین اجتما یات مجیازن هرجیا کیه گردهیی از فراگایران بیه بقیث د گذتگیف
میپردازنا ،تشکال يافته ،تعامالتی را انجام میدهنا .در نتاجه اين رداب  ،فماهان متقفلشیاه
الکتردناکی را به دجفد میآدرنا .در نان مقا هايی است که معلمان د فراگاران با استذاده از
رايانهها د کلمات د تصاديرن که بر ردن ذقه نمايشگر تنظام میکننا ،در گذتگفهان فکرن
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د هفشمناانه شرکت میجفينا د با تبادل انايشیههان خیفد ،دانیش ديیژه در هیر میفرد را بیا
يکايگر به اشترا میگذارنا .آنان با اين کار در داقع با ايجیاد پشیتابانی ردحیی د ردانیی ،در
برنامههان آتی يکايگر مؤثر داقع میشفنا .اياهها د افکارن را به دجفد میآدرنا د با يادگارن
از فرهنگ يکايگر ،تذاهمی را ايجاد میکننا که در نتاجه ،گسترش اف هان فکیرن يکیايگر را
مفج

میشفد (افملناا.)1394 ،

ارتباط در تاريس نصر اساسی بفده د نقیش بنایادين در تیاريس کارآمیا دارد د ا یفزً
تش اص قفن يا ضعاف بفدن تاريس معلم ،در گفنگی برقرارن ارتبیاط معلیم -دانشآمیفز
نهذته است .اغل

پژدهشگران معتقانا کاذات ارتباط معلم با دانشآمیفزان نقیش میاهان در

اثرب شی تاريس اد د ايجاد يادگارن در دانشآمفزان دارد (دارلانگ هامفنا2007 ،؛ به نقیل از
زاهابابالن .)1391 ،به ا تقاد اح نظران اداره کالسهان درس د حل سازناه تعارضهیا در
کالس ،مستلزم مهارتهان ارتباطی خفب است .بنابراين امل ا یلی مففقایت در کالسهیان
درس ،نقفه ارتباط د تعامل دانشآمفز با ساستم آمفزشی د بالعکس میباشیا .بیه طیفرن کیه
مفسیپفر ( )1383معتقا است تاريس با هار اقاام ظهیفر میيابیا :ايجیاد ارتبیاط ،اسیتمرار
ارتباط ،اثرب ش ساختن ارتباط ،د اتمام د تکمال ارتبیاط .دربیاره ارتبیاط د تعامیل در کیالس
درس الگفها د نظريههان متذادتی مطری شاه است کیه از جملیه آنهیا میتیفان بیه الگفهیان
ارتباط کالمی د غارکالمی 1اشاره کرد .به ا تقاد اح نظران اداره کالس درس د حل سازناه
تعارضها 2در کالس ،مستلزم مهارتهان ارتباطی مطلفب است؛ اين مهارتها داران سه جنبه
مهارتهان گذتارن ،مهارتهان شنااارن دمهارتهان غارکالمی اسیت (باابیانگرد .)1384 ،از
اين ماان الگفن ارتباط کالمی فلنارز به دلال ديژگیها د مؤلذههان متنف مفرد بررسیی آن در
اين تققا ماک نظر قرار گرفته اسیت .در ايین الگیف ،ارتبیاط کالمیی بیه نیفان يکیی از انیفا
ارتباطات انسانی که نقش ماه د مؤثرن در تعلام د تربایت ايذیا میکنیا ،خیفد داران مبیانی
انسانشناختی د ا فل د ردشهان ترباتی است .در اين ردش ،کالس درس بیه نیفان داحیا
کف کترن از جامعه تلقی می شفد که در آن میتفان گفنگی تعامل اجتما ی را با متغارهیايی
بررسی کرد .اما بايا در اين بررسی تالش کرد تا از ا مالنظرهان ش صیی يیا پیاشدادرنهیا
1. Verbal And Non Verbal
2. Cinficts
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جلفگارن کرد (مقمفدن ،فتقی آنر ،اسیذنايارن1388 ،؛ فتقیی آنر .)1394 ،الگیفن ارتبیاط
کالمی فلنارز شامل فهرستی است که کامالً منطب بر کالس درس د ارتباطات کالمیی مفجیفد
در آن میباشا؛ زيرا هم مؤلذههان تاريس مستقام (ماننا ارائه د س نرانی د طری سفال) د هم
مؤلذههان تاريس غارمستقام (ماننا ترغا
آنر .)1394 ،به اين ترتا

د تشفي د تفباخ د تنباه) را شامل میشفد (فتقی

اين امکان فراهم میگردد که مققی د مشیاهاهگر بتفاننیا بیا تهایه

کلاستی از دقايع جارن در کالس با استذاده از اين دياگاه به بررسی د مقايسیه کالسهیان
درس م تلف بسردازنا .مؤلذههان الگفن کالمی فالنارز به فرت مادن در جادل زير مطری
شاه است:
جادل ( :)1فامل دهگانه فلنارز (اقتباس از :مقمفدن ،فتقی آنر ،اسذنايارن)1388 ،
 .1در احساس دانشآمفز هر نیف گذتیارن کیه از سیفن معلیم دال بیر احسیاس دردنیی
دانشآمفزان يا قبفل همان احساس باشا .مثال «میدانم که نشسیتن در کیالس درس در ايیام
رممان س ت است» يا « میدانم با سرمان زمستان پااده آمان به مارسه مشکل است».
 .2تقسان د ترغا  :معلم طرز مل د رفتار دانشآمفز را در مفرد تقسیان يیا تشیفي قیرار
مااها .لطاذهگفيیهايی که تنشزدايی میکنا؛ تکان دادن سر يا گذتن :آها ،هفم يا ادامه باه ناز
در همان رده قرار میگارنا .هرنف جملهان از سفن معلم که خفدپنااره دانشآمفز را تقفيت

گفتار معلم

گفتار غیرمستقیم

کنا ديا انگازشی در دانشآمفزان بفجفد آدرد .مثال «خفدتان را دست کم نگاريا میتفاناا بیه
راحتی در کنکفر قبفل بشفيا» ،د «اگر تالش کناا د تیرس بیه خیفد راه ناهایا ،میتفانایا در
کنکفر قبفل بشفيا».
 .3قبفلی د استذاده از نظرات دانشآمفزان :معلم نظرات پاشنهادن دانشآمفزان را میپیذيرد د
به داضشسازن د بس آنها میپردازد .در اين حالت معلیم ضیمن تايایا پاشینهاد يیا نقطیهنظر
دانشآمفزان از نقطهنظر د سؤازت د پاشنهادات آنها در ضمن تاريس خفد اسیتذاده مییکنیا.
مثال «همانطفر که فالنی گذتنا ،...اگر معلم نظرات د قايا ش صی خفدش را باشیتر مطیری
کنا ،بايا آن را به رديف  5منتقل کنا».
 .4پرسش :معلم درباره مقتفان درس يا شافه کار که مبتنی بر نظر ات خفد معلم است با ايین
نات که دانشآمفزن به آن پاسخ خفاها داد ،سؤالی را مطری میکنا.

گفتار مستقیم

 .5س نرانی :معلم مقتفا يا ردش کارن ر ا تفضیاش مییدهیا د يیا نقطیهنظر خیفد را مطیری
میکنا؛ نظرات ش صی خفدش را تفضاش میدها؛ تعبار د تذسار خفدش را ارايه میدها د از
دانشآمفزان انتظار دارد آنها را بسذيرنا.
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 .6راهنمايی د دادن دستفرات :معلم دستفراتی میدها ،پاشنهادات يا سذارشهايی میدهیا د
از دانشآمفزان انتظار دارد آنها را بسذيرنا .هر نف گذتارن که از طرف معلم به نیفان یادر
دستفر به کار رفته د يا سؤازت د اظهاراتی در خصفص رفتارهان نامناس

دانشآمفزان باشا.

مثال :ذقه  40کتاب را باز کناا ،يا در جلسه آيناه تمرينات آخر درس را حل کناا د يا لطذیاً
ساکت باشاا.
 .7انتقاد يا ا مال قارت :هر نف انتقاد شايا از سفن معلم که خفدپنااره دانشآمفز را کاهش
دها د يا نف ی حمله به دانشآمفز باشا .در اين قسمت معلم به خفد د کارهان خیفد تأکایا
میکنا .مثالً :خجالت نمیکشاا ،يا من از بش تا صر به خاطر شما زحمت میکشیم د شیما
حتی يک تمرين را حل نمیکناا

محدود

گفتار دانشآموز

 .8گذتار دانشآمفز پاسخ به سؤال :دانشآمفز به سؤال معلم پاسیخ میدهیا .معلیم
بران برقرارن ارتباط پاشقام میشفد ،يا از دانشآمفز میخفاها یقبت کنیا ،يیا
بران قبت دانشآمفز زمانهسازن میکنا .دانشآمفز در باان نظرات خفد مقادد
است.
 .9گذتار دانشآمفز آغازگرن :دانشآمیفز در یقبت (گذتیار) پاشیقام میشیفد.

آغازگری

نظرات خفدش را باان میکنا؛ مطل

تازهان را نفان میکنا .در بسی د تفسیعه

قايا د خ فکرن خفد آزادن مل دارد .مثل پرساان سیؤازت فکفرانیه؛ ادامیه
بقث دران ساختار مفجفد.

خاموشی و ابهام

 .10سکفت يا سردرگمی :تفقفها ،سکفتهان کفتاهمات ،لقظیات سیردرگمی کیه ارتبیاط
معلم د دانشآمفز بران مشاهاهگر قابل فهم (تشی اص) نباشیا .دقتیی مشیاهاهگر بیه لیت
سرد ااهان دانشآمفزان نمی تفانا هاچ کاام از فامل باز را تش اص دها د يا سکفت در
کالس حکمفرماست .به بارتی سادهتر يا همه حرف میزننا ،يا هاچکس حرف نمیزنا.

پژدهشهان م تلف حاکی از آن است کیه اسیتذاده از فنیادرن اطال یات د ارتباطیات در
آمفزش د تجهاز ماارس به امکانات فنادرانه میتفانا مفج

ارتقاء کمات د کاذات ارتباطیات

کالمی د مشارکت باشتر يادگارناگان در مباحث د مکالمات کالسی گردد .از آن جمله سراجی
د طاران ( )1397اظهار میدارنا که تلذا انفا فنادرنهان هفشمنا د نفين ،همراه با آمفزش
حمفرن د ناز استذاده از رديکردهايی فن يادگارن معکفس میتفانا در بهانهسازن يادگارن
دانشآمفزان مؤثر داقع شاه د به لقاظ سر د کار داشتن با سبکهان يادگارن م تلیف د نیا
حسی بفدن ،مفج
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در فرآينا ياددهی د يادگارن فراهم آدرد .نتايج مطالعیات انجمین آمیفزش فنیادرن اطال یات
( )2017ناز نشان داده است که فنادرنهان نفين اطال اتی د ارتبیاطی بیه نیفان تسیهالگر د
کاتالازدر بران افزايش مشارکت د تعامالت کالسی بان دانشآمفزان با همايگر د بان معلیم د
دانشآمفزان مل میکننا .يکی از فامل مفثر در يادگارن دانشآمفزان ،شافه تاريس د رفتار
معلمان در کالس درس د ارتباط آنها با دانشآمفزان میباشا .کارايی تاريس د کاذات تاريس
معلمان مفضف ی است که از سالهیا پیاش ،بیفيژه از دهیه هیان  50د  60تفجیه بسیاارن از
مقققان ترباتی را به خفد جل

کیرده اسیت .بیفيژه بیا بفجیفد آمیان ساسیتمهان کیابردارن

مقفلهان د تجزيه د تقلال ارتباط کالمی با استذاده از ردش مشاهاه ،مقققان زيادن دسیت بیه
کار شانا تا گذتگفن انجام شاه بان معلم د دانشآمفزان را به دلایل میؤثر بیفدن در يیادگارن
دانشآمفزان تجزيه د تقلال د بررسی نمفده (سلامی د رممانی )1394 ،د همچنان نف سبک
تاريس معلم را ا م از مستقام د غارمستقام بفدن يا فعال د غارفعال بفدن مش ص نماينیا .در
فرآينا ياددهی د يادگارن ،گذتگف د مازان مشارکت نقش اساسی دارد .به گذته کاردن)1986( 1
باشتر کار مارسه به دساله گذتگف انجام می گارد .اتکانسفن )2004( 2ناز میینفيسیا« :گذتگیف
نان در کالسهان درس معمفل د متاادل است که بال  ،کلاسارد ،هايمن د اسمات تقريباً در
يک ربع قرن پاش میتفانستنا اد ا کننا کیه فعالاتهیان کالسیی را کمتیر میتیفان بیادن بیه
کارگارن زبان انجام داد .بنابراين ب ش ماه فعالاتهان کالسی به دساله تعاملهان اين ابیزار
زبانی بان دانشآمفزان د معلمان انجام مییگایرد (بیه نقیل از مقمیفدن د همکیاران.)1388 ،
پژدهش انجام گرفته تفس آماتارن )2015( 3تقیت نیفان فرآينیا آمفزشیی :تقلایل ارتبیاط
کالمی فالنارز در کالس درس نشان میدها که ماان کالسهان مطالعات اجتما ی با د بیادن
اسییتذاده از فنادرنهییان سییاار از لقییاظ مؤلذییههان گذتییار دانشآمییفز د مؤلذییههان تییاريس
غارمستقام تذادت معنادار دجفد دارد که بیه بیادر پژدهشیگر تققای میذکفر ،دلایل ايین امیر
میتفانا ناحسی بفدن فنادرنها د مطابقت باشتر آنها با سبکهان يیادگارن دانشآمیفزان د
ناز انگازش باشتر دانشآمفزان به يادگارن در هنگام استذاده از فنادرن باشیا .ايیفانز)2018( 4
1. Cazden
2. Atkinson
3. Amatari
4. Evans
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ناز با استذاده از نظام تقلال ارتبیاط کالمیی فالنیارز بیران تعایان مایزان اسیتذاده مسیتقام يیا
غارمستقام معلمان لفم بران ايجاد انگازش د کنترل در کالس به اين نتاجه رسیااه اسیت کیه
اين امر با اثرب شی معلمان رابطه معنادارن ناارد لاکن با مازان کاربرد فنیادرن در کالسهیان
درس همبستگی نشان میدها .مقمفدن ،فتقیآنر د اسذنايارن ( )1388در مطالعهان با نفان
ارزيابی تاريس دباران متفسطه بر اساس فامل دهگانه فلنارز دريافتنا که در کیل دبایران بیه
مازان اناکی از فامل ارتباط غارمستقام استذاده میکننیا د بیه اسیتثناء امیل ددم (ترغای

د

تشفي ) که معلمان رشته لفم انسیانی از آن باشیتر بهیره میگارنیا ،در سیاير فامیل تذیادت
معنادارن بان دباران رشتههان م تلف مشاهاه نشا.
در زمانۀ گذتار کالسی ،مشکل اساسی تفزيع نامناس

مازان گذتار بان معلم د دانشآمفزان

است .فلنارز )1970( 1اظهار داشته است که تقريباً باش از دد سفم دقت کالسهان درسیی بیا
س نرانی سسرن می شفد د در اين مات ناز معلم به طفر يکطرفه د خطی س نرانی میکنا .در
اين رابطه دالکر ( )2002معتقا است کیه اگیر زمیانی دانشآمیفزان گذتیارن را آغیاز کننیا در
ار فب د مقاددۀ خا ی قبت میکننا يا به سفازت معلم پاسخ میدهنا د يا نظر خیفد
را در نا کلمه مطری میکننا .پفنتکردف )1993( 2ناز معتقا است که در طفل تاريس معلم،
تبادزت کالمی بساار اناکی فرت میپذيرد .ملعمان در کالسهان درس به طفر متفسی 70
در ا زمان کالسی قبت میکننا ( به نقل از مقمفدن د همکاران .)1388 ،بنابراين بايا اين
رديه تغاار يابا د به مشارکت دانشآمفزان در فرآينا تاريس تفجه گردد .نقش امیردزن معلیم
در آمفزش د پردرش با نقش سنتی د گذشته دن تذادت دارد .اين تذادت بیه خیاطر آن اسیت
که اهااف آمفزشی امردزه با گذشته متذادت است .اکنفن هاف آمفزش تنهیا حذیم مطالی

د

بازگف کردن آنها ناست .بلکه تمام جنبههان ش صات دانشآمفز را در برمیگارد.
ماارس هفشمنا با تفجه به ديژگیهان خاصک خفد از جمله استذاده از منابع د میفادک نیا
رسانهان د امکان بازبانی فالم د مباحث آمفزشی در خانه از سفن دانشآمفزان د همچنیان بیا
تفجه به درگارن ناگانه دانشآمفزان با مطال

د مفادک آمفزشی به لقاظ ديژگیهیان میفادک د

دسايل ياددهی د يادگارن امکان مشارکت باشترن در جريان يادگارن دارنا د انتظار میردد بیا
1. Flanders
2. Pontecorvo
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استذاده از نان امکانات د شرايطی ،ردشهان تاريس فعالتر د اثرب ش ترن در کالسهیان
درس رايج گردد (نصر ا ذهانی .)1392 ،سازمانها د مفسسات آمفزشی د ب صفص آمیفزش
د پردش د کلاه سازمانهايی که در زمانه سااستگذارن بران میاارس هفشیمنا فعیال بیفده يیا
دستانارکار اجران فعالاتهان آمفزشی در اين نف ماارس هسیتنا ،میتفاننیا بیا اسیتذاده از
نتايج نان تققاقاتی ،سااستها د ملکرد خفد را تنظیام د بررسیی کننیا .لییرغم اهمایت
ارتباطات د گسترش تکنفلفژنهان آمفزشی د ارتباطی د اهمات شافههان ارتبیاطی ،تیا کنیفن
تققاقی با متغارها د مؤلذههان الگفن ارتباط کالمی فلنارز به مقايسه ماارس ادن د هفشمنا
نسرداخته است .نتايج اين تققا میتفانا بران معلمان د مايران ماارس هفشمنا د ادن د ناز
دستانارکاران آمفزش د پردرش د ادلاان دانشآمفزان در بهبیفد ردنیا د کاذایت يیاددهی د
يادگارن دانشآمفزان با ايجاد ارتباط کالمی سازناه د مؤثر مذایا باشیا .در ايین زمانیه ،هیار
فرضاه مطری د مفرد بررسی د تقلال قرار گرفتهانا:
 .1ماارس هفشمنا د ادن از لقاظ مؤلذههان تاريس مستقام ارتباط کالمی فلنارز باهم
تذادت دارنا.
 .2ماارس هفشمنا د ادن از لقاظ مؤلذههان تاريس غارمستقام ارتباط کالمی فلنارز باهم
تذادت دارنا.
 .3ماارس هفشمنا د ادن از لقاظ مؤلذههان گذتار دانشآمفز در ارتباط کالمی فلنارز
باهم تذادت دارنا.
 .4ماارس هفشمنا د ادن از لقاظ مؤلذههان تاريس گذتار خامفش (سکفت د ابهام) در
ارتباط کالمی فلنارز باهم تذادت دارنا.
روششناسی پژوهش
پژدهش حاضر به لقاظ هاف از نف تققاقات تفسعهان د به لقاظ ردش گردآدرن دادههیا از
نف

لکی -مقايسهان میباشا .در تققاقات لی -مقايسهان به بررسی د تف یاف تذادتهیان

بان دد گرده به همان شکلی که هستنا پرداخته میشفد .جامعه آمیارن پیژدهش ،شیامل تمیام
ماارس ادن د هفشمنا شهرسیتان اردمایه در سیال تقصیالی  1397-98بیفده اسیت کیه بیا
راهنمايی کارشناس مسئفل میاارس ددره ابتیاايی اسیتان ،در مجمیف تعیااد  20مارسیه (10
مارسه ادن د  10مارسه هفشمنا) که به لقاظ سطش اقتصیادن ،فرهنگیی د منطقیه اسیتقرار
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همارز بفدنا ،به نفان نمفنه انت اب شانا .معاار انت یاب میاارس هفشیمنا ،برخیفردارن از
حااکثر امکانات د معاارهان ززم منطب بر نقشهراه ماارس هفشمنا بفد .دادههان میفرد نایاز
پژدهش با استذاده از فهرست دارسی مشاهاه مبتنی بر جادل طبقهبنان تقلال تعاملی فالنارز
(بران ثبت کاهان دهگانه جريان تاريس براساس نظر فالنارز) جمعآدرن شاه است .براساس
اين جادل (جادل شماره  )1کل فرآينا ارتباطی کالس درس براساس کاهايی از  1تا  10ثبت
میگردد .در هرکالس درس  20دقاقه ااها جمعآدرن د سسس با استذاده از کلاسیت ،هیر
 3ثاناه به فرت کاهان  1تا  10ثبیت ددر کلاسیت يادداشیت میشیفد؛ يعنیی بیران هیر
مشاهاه  400کا يادداشیت د سیسس بیر اسیاس ايین کیاها کیار مقايسیه یفرت میپیذيرد.
کلاست مفرد استذاده ،منطب بر جادل ( )1مقاله بفده اسیت؛ بیه ايین ترتای

کیه کیاهان

شماره  1تا  7به معنان گذتار معلم است که از اين ماان کاهان  1تیا  4مربیفط بیه گذتیار غایر
مستقام معلم (به ترتا

در احساس دانشَآمفز ،ترغا

د تقسان ،قبفل د استذاده از نظیرات

دانشآمفزان د طری پرسش) میباشا ،کاهان  5تا ( 7سی نرانی ،راهنمیايی د ارايیه دسیتفر د
انتقاد د ا مال قارت) ناز مربفط به گذتار مستقام معلم هسیتنا .کیاهان  8د  9اختصیاص بیه
گذتار دانشآمفز دارنا که کا  8در داقع مربفط به پاس گفيی دانشآمفز به سؤازت معلم است
دلی کا  9از اهمات بازترن برخیفردار اسیت ،زيیرا بایانگر آغیازگرن از سیفن دانشَآمیفز د
پاشقام شان اد در شرد

قبت يا ارايه نظر د ايیاهان مطلیفب اسیت .کیا شیماره  10نایز

اختصاص به سکفت يا خامفشی دارد که در فرتی که باش از سه بار پشت سیر هیم تکیرار
شفد ،نشاندهناه ابهام د سردرگمی د دجفد مشکل در کالس درس است؛ لاکن در فرتی که
در بازههان زمانی م تلف د کمتر از سه بار متیفالی مشیاهاه گیردد ،بیه معنیان تذکیر دربیاره
پرسشها قلمااد میگردد .مشاهاهگر پس از گردآدرن مشاهاات د کاگذارن تمیام ارتباطیات
کالسی به تقلال د مقايسه اين کاها در بان کالسهان ماارس هفشیمنا د یادن پرداختیه د
درباره نف گذتارها د ارتباطات کالمی د ناز سکفت مفجفد در اين کالسها نتاجیهگارن کیرده
است که در ادامه به آنها پرداخته میشفد.
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یافتههای پژوهش
الف .یافتههای توصیفی
جادل ( :)2يافتههان تف اذی متغارهان تققا
ماانگان

انقراف
استاناارد

فلگی

کشااگی کمانه

باشانه

گذتار غارمستقام (کل)

1/27

0/06

2/47

2/89

1/22

1/42

در احساس دانشآمفز

1/49

0/07

1/38

1/95

1/42

1/66

1/22

0/04

0/60

0/44

1/17

1/30

1/19

0/11

2/22

1/81

1/08

1/50

پرسش

1/15

0/04

0/72

0/27

1/10

1/24

گذتار مستقام (کل)

1/47

0/07

-2/66

2/01

1/28

1/54

س نرانی

1/46

0/06

-1/11

0/42

1/35

1/54

راهنمايی ددستفر دادن

1/53

0/08

-1/99

2/86

1/31

1/63

انتقاد يا ا مال قارت :هر نف انتقاد

1/41

0/09

-2/85

3/83

1/12

1/48

گذتار دانشآمفز (کل)

1/16

0/17

2/35

1/45

1/07

1/67

مقادد

1/14

0/07

2/26

2/53

0/07

1/33

آغازگرن

1/18

0/26

2/37

1/57

1/02

2/00

تقسان د ترغا
قبفلی د استذاده از نظرات دانشآمفزان

ماارس ادن
هوشمند

مدارس

خامفشی د ابهام (کل)

2/31

0/21

-2/77

1/45

1/70

2/48

گذتار غارمستقام (کل)

1/41

0/02

-1/33

1/89

1/37

1/44

در احساس دانشآمفز

1/56

0/08

-1/76

2/30

1/35

1/67

1/33

0/03

-0/37

1/33

1/29

1/38

1/51

0/05

0/66

-0/91

-1/46

1/60

پرسش:

1/24

0/04

0/88

0/17

1/20

1/32

گذتار مستقام (کل)

1/27

0/03

0/23

-0/15

1/23

1/32

س نرانی

1/33

0/05

0/67

-0/49

1/27

1/42

راهنمايی د دستفر دادن

1/32

0/06

0/98

2/29

1/24

1/46

انتقاد يا ا مال قارت :هر نف انتقاد 1/16

0/04

0/45

2/048

1/07

1/24

گذتار دانشآمفز (کل)

1/44

0/07

0/14

-0/48

1/34

1/55

مقادد

1/27

0/04

0/60

0/21

1/22

0/37

آغازگرن

1/62

0/09

0/13

-0/85

1/47

1/78

خامفشی د ابهام (کل)

1/81

0/18

-0/23

-1/21

1/53

2/08

تقسان د ترغا
قبفلی د استذاده از نظرات دانشآمفزان
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ب .بررسی فرضیههای پژوهش
فرضیه اول :ماارس هفشمنا د ادن از لقاظ مؤلذههان تاريس مستقام ارتباط کالمی فلنارز
باهم تذادت دارنا.
بران بررسی اين فرضاه تققا از آزمفن تی با نمفنه هان مستقل استذاده شا .يافتیههان بیه
دست آماه نشان میدها که گذتار مستقام معلمان در ماارس ادن به گفنه ان معنادارن بازتر
از گذتار معلمان در ماارس هفشمنا است ،لذا در ماارس ادن باشتر از گذتار مستقام استذاده
میشفد .بررسی مؤلذههان گذتار مستقام نشیان مییدهیا کیه مایانگان سی نرانی ،راهنمیايی د
دستفر ،انتقاد د ا مال قارت به گفنهان معنادار در ماارس یادن بیازتر از میاارس هفشیمنا
است.
جادل ( :)3مقايسه مؤلذههان تاريس مستقام در ماارس ادن د هفشمنا
مفلذه

نف
مارسه

گذتییییییییار هفشمنا
مستقام
س نرانی

ادن

1/46

نابرابر

هفشمنا

1/32

برابر

ادن

1/46

نابرابر

1/32

برابر

1/53

نابرابر

1/16

برابر

1/41

نابرابر

انتقاد ،ا مال هفشمنا
قارت

داريانس
1/27

ادن
ادن

آزمفن لفن

فرض
برابر

راهنمیان د هفشمنا
دستفر

ماانگان

آزمفن t

f

سطش معنادارن

1/79

0/20

0/42

0/53

0/45

0/51

1/66

0/21

مقاار t

درجه آزادن سطش معنادارن

-8/17

18

0/01

-8/17

11/67

0/01

-5/46

18

0/01

-5/46

17/28

0/01

-6/17

18

0/01

-6/17

15/58

0/01

-6/94

/18

0/01

-6/94

11/87

0/01

فرضیه دوم :ماارس هفشمنا د ادن از لقاظ مؤلذههان تیاريس غارمسیتقام ارتبیاط کالمیی
فلنارز باهم تذادت دارنا.
بران بررسی اين فرضاه تققا از آزمفن تی دد نمفنه مسیتقل اسیتذاده شیا .يافتیههان بیه
دست آماه نشان میدها که گذتار غارمستقام معلمان در ماارس هفشیمنا بیه نقیف معنیادارن
بازتر از گذتار غارمسیتقام معلمیان در میاارس هفشیمنا میباشیا .بررسیی مؤلذیههان گذتیار
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غارمستقام نشیان میدهیا کیه مایانگان در احسیاس دانشآمیفز ،تقسیان ،اسیتذاده از نظیر
دانشآمفز د پرسش به طفر معنادار در ماارس هفشمنا بازتر از ماارس ادن است.
جادل ( :)4مقايسه مؤلذههان تاريس غارمستقام در ماارس ادن د هفشمنا
مفلذه

ماانگان

نف
مارسه

گذتار

هفشمنا

1/41

برابر

غارمستقام

ادن

1/26

نابرابر

1/56

برابر

ادن

1/49

نابرابر

هفشمنا

1/33

برابر

ادن

1/22

نابرابر

1/51

برابر

ادن

1/19

نابرابر

هفشمنا

1/24

برابر

ادن

1/14

نابرابر

در احساس هفشمنا
دانشآمفز
تقسان

استذاده از نظر هفشمنا
دانشآمفز
پرسش

آزمفن لفن

فرض
داريانس

آزمفن t

f

سطش معنادارن

2/92

0/11

0/05

0/89

0/18

0/67

0/92

0/35

0/44

0/51

مقاار t

درجه آزادن سطش معنادارن

7/39

18

0/01

7/39

11/22

0/01

2/01

/18

0/01

0/01

17/28

0/01

7/25

/18

0/01

7/25

17/41

0/01

7/89

/18

0/01

7/89

12/67

0/01

5/08

18

0/01

5/08

16/99

0/01

 .1فرضیه سوم :ماارس هفشمنا د یادن از لقیاظ مؤلذیههان گذتیار دانشآمیفز در ارتبیاط
کالمی فلنارز باهم تذادت دارنا.
بران بررسی اين فرضاه تققا از آزمفن تی دد گرده مسیتقل اسیتذاده شیا .يافتیههان بیه
دست آماه نشان میدها که گذتار دانشآمفزان در ماارس هفشمنا به نقف معنیادارن بیازتر از
گذتار دانشآمفزان در ماارس ادن میباشا .لاکن بررسی مؤلذههان گذتار دانشآمفزان نشیان
میدها که ماانگان گذتار مقادد دانشآمفز در ماارس ادن د گذتار آغازگرن دانشآمیفز در
ماارس هفشمنا بازتر است.
جادل ( :)5مقايسه مؤلذههان گذتار دانشآمفز در ماارس ادن د هفشمنا
مفلذه

نف

ماانگان

مارسه

آزمفن لفن

فرض
داريانس

گذتار

هفشمنا

1/44

برابر

دانشآمفز

ادن

1/16

نابرابر

مقادد

هفشمنا

1/27

برابر

آزمفن t

f

سطش معنادارن مقاار  tدرجه آزادن سطش معنادارن

1/12

0/30

0/81

0/38

4/78

18

0/01

4/78

11/44

0/01

5/01

/18

0/01
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مفلذه

آغازگرن

نف

ماانگان

مارسه

آزمفن لفن

فرض
داريانس

ادن

1/14

نابرابر

هفشمنا

1/62

برابر

ادن

1/18

نابرابر

آزمفن t

f

1/29

سطش معنادارن مقاار  tدرجه آزادن سطش معنادارن

0/27

5/01

15/20

0/01

4/52

18

0/01

4/52

11/03

0/01

 .1فرضیه چهارم :ماارس هفشیمنا د یادن از لقیاظ مؤلذیههان تیاريس گذتیار خیامفش
(سکفت د ابهام) در ارتباط کالمی فلنارز باهم تذادت دارنا.
بران بررسی اين فرضاه تققا از آزمفن تی دد گرده مسیتقل اسیتذاده شیا .يافتیههان بیه
دست آماه نشان میدها که گذتار خامفش در ماارس یادن بیه گفنیهان معنیادارن بیازتر از
ماارس هفشمنا میباشا.
جادل ( )6مقايسه خامفشی

مفلذه
خامفش

نف

ماانگان

مارسه

آزمفن لفن

فرض
داريانس

هفشمنا

1/81

برابر

ادن

1/31

نابرابر

آزمفن t

f
0/15

سطش معنادارن مقاار  tدرجه آزادن سطش معنادارن
1/70

-5/41

0/18

0/01

-5/41

-17/47

0/01

بحث و نتیجهگیری
يافتههان پژدهش باانگر آن است که در تمام نا ر د مؤلذههان مثبت از دياگاه الگفن ارتباط
کالمی فلنارز ،ماارس هفشمنا به طفر معنادارن بهتر از ماارس ادن مل میکننیا .فنیادرن
در ماارس هفشمنا ،به نفان شتابدهناه د تفانمناساز مل مینمايا د نه تنها برآدردهکننیاه
اهااف کنفنی نظام آمفزش د پردرش اسیت ،بلکیه نایردن کیارن را میپردرانیا کیه تفانیايی
رديارديی با الشهان قرن باستديکم را ناز داشته باشنا .تغاار فرآينا آمفزشی ،مستلزم تغاار
تاريجی در فرهنگ د نقفه ملکرد ماارس در کلاه سطفی است .يافتههان پژدهشی حکايیت
از آن دارد که در ددره ابتاايی ،با تفجه به اهااف پاشبانی شیاه بیران ايین ددره د ضیردرت
يادگارن مستقام مهارتهان اجتما ی د تعامل بیا همسیازن ،امکیان آمیفزش الکتردناکیی بیه
فرت کامل دجفد نااشته د ضردرتی ناز بیران آن احسیاس نمیگیردد؛ لیاکن تلذای انیفا
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فنادرنهان هفشمنا د نفين ،همراه با آمفزش حمفرن د نایز اسیتذاده از رديکردهیايی یفن
يادگارن معکفس میتفانا در بهانهسازن يادگارن دانشآمفزان مؤثر داقع شاه د به لقیاظ سیر
د کار داشتن با سبکهان يادگارن م تلف د نا حسی بفدن ،مفج

مشارکت دانشآمیفزانی

با سبکهان يادگارن د تفانايیهان نهنی متنف را در فرآينا يیاددهی د يیادگارن فیراهم آدرد
(سییراجی د طییاران .)1397 ،در داقییع ،فنادرنهییان نییفين اطال ییاتی د ارتبییاطی بییه نییفان
تسهالگرن بران افزايش مشارکت د تعامالت کالسی بان دانشآمفزان با همايگر د بان معلیم
د دانشآمفزان قلمااد میشفنا( .انجمن آمفزش فنادرن اطال ات.)2017 ،
در ماارس هفشمنا ،رايانه در نقفه تاريس د ارزشاابی تأثار میگذارد د برنامههان درسی
را تا حاددن تغاار میدها .دلی در انحال کارکردهیان اجتمیا ی میاارس هم نیان دجیفد
دارد ،زيییرا میتفانییا دانشآمییفزان را در رداب ی اجتم یا ی يییارن کنییا .در مییاارس هفشییمنا
دانشآمفزان میآمفزنا که انبفهی از اطال ات را پردازش نماينا د از اين اطال یات در جهیت
يادگارن باشتر استذاده کننا .هم نان دانشآمفزان میتفاننا با منابع لمیی جهیان ،معلمیان د
دانشآمفزان ماارس ديگر ارتباط برقرار کننا (رهاما .)2003 ،1فنادرن آمفزشی که بتفانا تیأثار
زيادن در ماارس د دانشآمفزان د معلمان داشته باشا ،رفاً س تافزار ناسیت ،بلکیه شیامل
فرآينا طراحی آمفزش مؤثراست که در آن ،فنادرن رايانه د رسانههان ديگر ناز به درسیتی بیه
کار برده میشفنا .فنیادرن شیامل ابزارهیايی اسیت کیه از آنهیا بیران ارايیه مقتیفا د اجیران
فعالاتهان آمفزشی د يادگارن به ردشهان بهتر ،استذاده میگیردد .بنیابراين ،مقیفر آن بايیا
برنامه درسی د يادگارن باشا (مفر .)2011 ،2در میاارس هفشیمنا دانشآمیفزان متناسی

بیا

استعاادها د الي خفد به يادگارن میپردازنا د تفجه به بادر کردن همه اسیتعاادهان بیالقفه
دانشآمییفزان در تمییامی فعالاتهییان آمفزشییی د فف برنامییه بییه شییم میخییفرد .همچنییان
مقادديتی در ادامه ردنا يادگارن د پاشرفت تقصالی دانشآمفزان دجیفد نیاارد .معلمیان در
اين ماارس به مت صصانی تفانا تبايل میشفنا که راهنمايی دانشآمفزان را در فراينا يادگارن
بر هاه دارنا ،بیه یالده آنیان در دسیتاابی دانشآمیفزان بیه منیابع دانیش بیران انجیام دادن
فعالاتهان تققاقاتی د پژدهشی نقش تسهال کنناهان دارنا (فرن د همکاران .)1392 ،در اين
1. Rahimah
2. Moore
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نف ماارس نقش سنتی معلمان که منبع ا لی دانش د ارايهکننیاه شیناخت د دانیش میباشیا،
تغاار میکنا .معلم به راهنمان دانشآمفز تبايل میشفد که نقش تسهالگرن د هیاايتگرن اد
باش از نقش آمفزشی ادست .معلم به دانشآمفز کمک میکنا تا گفنگی يادگارن ،استذاده از
آمفختهها در زناگی داقعی د اجتما ی را فرا گارد (دزارت آمفزش د پردرش مالزن.)2007 ،1
در ماارس هفشمنا معلمان میتفاننا به جان آنکیه خفدشیان تمیام سیفازت دانشآمیفزان را
پاسخ بگفينا ،از آنها ب فاهنا پاسخ پرسشهايشان را جستجف نمیفده د بیران سیايرين بیازگف
کننا (يفنسکف.)2003 ،2
فنادرن در ماارس هفشمنا سب

میشفد که ماارس به نهادن نفآدر د پفيا که دانشآمیفز

را باانگازهتر ،کنجکادتر د خال تر میکنا ،تبايل شفنا ،دانشآمفزان را به شبکه گسترده جهان
دانش د اطال ات متصل میکنا به گفنهان که بتفاننا دانش پايه دساع د نگاهی جهیانی کسی
کننا ،قابلاتهايی را در دانشآمیفزان پیردرش میی دهیا کیه بیران پیردازش میؤثر د کارآمیا
اطال ات مذاا است ،نگرشها د قابلاتهان مفرد نااز بران دسیتاابی مسیتقل بیه يیادگارن در
تمام مر را رشا میدها (ماينیارد .)2006 ،3میاارس هفشیمنا بیه سیب

برنامیههان درسیی

انعطافپذير ،امکان تاريس با شافههان نیف ،داشیتن طایف دسیاعی از برنامیهها د ردشهیان
آمفزشی د مقفريت ب شاان به نقش دانشآمفز ،با در نظر گرفتن تذادتهان فیردن د تفجیه
باشتر به ناازها ،الئ د استعاادهان دانشآمفزان میتفاننا در جهت از بیان بیردن يیا کیاهش
شکاف آمفزشی مفثر د مذاا باشنا .را که ،جامعه اطال اتی آيناه ناازمنیا افیرادن اسیت کیه
بتفاننا فنآدرن اطال ات را خالقانه در جهت رشا د تفسعه به کار برنا .در اين شراي ماارس
هفشمنا نااز به دانشآمفزانی پرسشگر د کادشیگر دارنیا تیا بتفاننیا بیا اسیتذاده از فنادرنهیا
يادگارن خفد را تعما ب شنا (مشايخ .)1393 ،در نان شرايطی دانشآمفزان نایاز دارنیا تیا
مهارتهان کالمی خفد را تقفيت نماينا .دستاابی به نان اهاافی ،ناازمنا گسترش مشیارکت
د فعالات دانشآمفزان در فراينا يادگارن د آمفزش میباشا .اين امر بر اساس دياگاه فالنیارز
مستلزم تقفيت ارتباط کالمی معلیم اسیت تیا بتفانیا بیه تقفيیت يیادگارن دردنیی ،يیادگارن
1. The Malaysian Smart School
2 . UNEECO
3. Maynard
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خفدتنظام ،يادگارن خالقانه د دانشآمفزمقفر منجر گردد .در نان يادگارن دانشآمفزان نااز
بییه تعامییل د ارتباطییات گسییتردهترن در کییالس درس د بییا معلییم دارنییا .ترغا ی

د تقفيییت

دانشآمفزان ،در احساسات د انايشههان آنان از جمله مؤلذیههايی هسیتنا کیه میتفانیا بیه
تقفيت نان مؤلذههايی منجر گردد (فتقیآنر.)1394 ،
همانگفنه که در ابتاان اين بقث مطری شا ،در ماارس مبتنی بر فادا ،ديگر معلم به نفان
آمفزشدهناه د دانشآمفز به نفان يادگارناه رف ن فاها بفد (سیراجی طیاران )1397 ،د
فنادرنهان ارتباطی د اطالتی د تلذا آنها در ماارس بیه ديیژه میاارس ابتیاايی میتفانیا بیا
رديکردهان م تلف د با تأکایا بیر انیفا يادگارنهیا د تفانمنیانهان دانشآمیفزان ،هیم بیه
يادگارن بهتر ايشان انجامااه د هم مفجبیات تعیامالت کالسیی سیازناهتر د مشیارکت باشیتر
يادگارناگان در فرآينا ياددهی د يادگارن را فراهم آدرد .دانشآمفزانی که در ماارس هفشمنا
مشغفل به تقصیال هسیتنا ،در يیادگارن داران اسیتقالل د خفدم تیارن باشیترن نسیبت بیه
دانشآمفزان ماارس ادن می باشنا .الده بر اين فن در ماارس هفشمنا برخیی از دردس
به فرت نارسانهان به دانشآمفزان ارائه می شفد ،اين امر با ث افزايش جیذابات د تنیف
مقاطی مارسه بران آنها میشفد که اين امر هم به نفبه خفد با ث افزايش انگایزه د القیه در
دانشآمفزان اين میاارس د مشیارکت باشیتر ايشیان در بقثهیا د فعالاتهیان کیالس درس
میگردد (حکامزاده د همکاران .)1391 ،از سفيی در میاارس هفشیمنا بیا ارائیه بیازخفرد در
فراينا يادگارن ،ايجاب مشارکت باشتر يادگارناه در فراينا يیادگارن ،ارتقیان درگایرن نهنیی
مثبت يادگارناه د همچنان ارائیه تکیالاف ا یال د داقعیی با یث میشیفنا کیه دانشآمیفزان
انگازهان جان بران برقرارن تعامل د اظهار نظر در کالس درس پااا کننا (دادل .)2004 ،1در
برخی کشفرها ،به ديژه انگلستان که به نفان آزمايشیگاه آمیفزش د پیردرش در دنایا شیناخته
میشفد ،از سال  2015در تمام سطفی پايه ،دردس د ددرههايی میرتب بیا لیفم رايانیهان در
ماارس م تلف ارايه میگردد که ارزش آن همتراز با دردس ت صصی نظار رياضی د فازيیک
است .2در آلمان ناز برنامه استذاده د تلذای فیادا در برنامیه درسیی در هیار حیفزه نیفآدرن،
ياددهی د يادگارن ،مايريت آمفزشی د تفسعه مرز ماارس فعالات دارد 3که دلایل ا یلی ايین
1. Waddell
2. Http://Www.Education.Gov.Uk/Aboutdfe/Armslengthbodies/A00200461/Qcda
3. Http://Www.Oecd.Org/Document/55/0,3343,En_2649_34519_33932151_1_1_1_1,00.Html

111

فصلنامه مطالعات برنامه درسی ،شماره  ،59سال پانزدهم ،زمستان 1399

امر ،نااز نايع به افرادن نفآدر ،خال د داران قارت تذکر منطقی د حیل مسیائل در زنیاگی
داقعی نکر شاه است .اين مفارد د تجارب مشابه در کشفرهان ديگر ،الده بر اين که نشیانگر
اهمات بازن فادا در نظامهان آمفزشی برتر دنااست ،میتفانا به نیفان رهنمیفد د راهکیارن
بران نظام آمفزشی کشفر ايران ناز مل کرده د امکان ملااتیسازن د بهرهدرن هر یه باشیتر
از اين فنادرن در ماارس د به ديژه ماارس هفشمنا را فراهم آدرد.
به اين ترتا  ،لزدم تفجه باشتر به ديژگیهان مثبت ماارس هفشمنا در ارتقیان يیادگارن
د تعامالت سازناه در کالس درس ضردرن به نظر میرسا د ززم است امکانات د تجهایزات
مطلفب د متناس

با فنادرنهیان بیه ردز هر یه باشیتر در میاارس گفنیاگفن دارد شیفد تیا

دانشآمفزان باشترن بتفاننا از مزايان اين نف آمفزشها بهرهمنا گردنا .لیاکن در ايین زمانیه
مفانعی همچفن کمبفد امکانات ،ام آشنايی ب ش زيادن از معلمان با نقفه کاربرد نرمافزارهیا
د رفع ايرادات س تافزارن ،هزينهبر بفدن زيرساختهان مربفط به تجهایز میاارس بیه ديیژه
بران بار ن ست د نایز یام آشینايی بیا ديیاگاهها د مبیانی فلسیذی میاارس هفشیمنا نظایر
رديکردهان مشارکتی د ساختدسازگرايانه مشاهاه میشفد که ززم اسیت از طريی برگیزارن
کارگاههان آمفزشی مناس

د ناز متقا ا سیاختن مسیئفزن د متفلایان آمیفزش د پیردرش بیا

تقلال هزينه -فاياه دقا به فراهم نمفدن هر ه باشتر اين نف آمفزشها بیران دانیشآمیفزان
ددرههان م تلف آمفزشی همت گماشته شفد.
منابع
اداره کل آمفزش د پردرش استان تهران ( .) 1390نقشه راه میاارس هفشیمنا ،معادنیت آمیفزش متفسیطه،
تهران :اپ مطبف اتی ايران.

افمل ناا ،مقمارضا ( .)1394طراحی د آشنايی با مراکز مفاد د منابع يادگارن ،تهران :سمت.
امارتامفرن ،مقما ( .)1387رسانههان ياددهی د يادگارن .تهران :سادازن.
باابانگرد ،اسما ال ( .)1384ردانشناسی ترباتی (ردانشناسی آمفزش د يادگارن) .تهران :ديرايش.
ندفن ،شهناز ( .)1393کاربرد فنادرنهان جايا در آمفزش ،تهران :سمت.
ربانی ،رسفل؛ هاشماانفر ،ساا لی د انی ،نذاسه ( .)1390الشهان فراردن ساستم آمفزش الی کشیفر
در ردنا تفسعه اجتما ی ،برنامهريزن رفاه د تفسعه اجتما ی.17-44 .)6( 2 ،
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رحامی ددست ،غالمقسان د رضفن ،ساا باس ( .)1395اشا ه نفآدرن د پاياه يادگارن الکتردناکیی،
لفم ترباتی د ردانشناسی.23-11 .)4( 3 ،
ريچمفنا ،د .پ .د مک کردسی ،ج .س .)1388( .رفتار غارکالمی در رداب ماانفردن :درسینامه ارتباطیات
غارکالمی ،ترجمه فاطمهسادات مفسفن د ژيال بااهللپفر ،تهران :دانژه.
زاها بابالن ،ادل ( .)1391مازان هم فانی رداب کالمی د غارکالمی معلمان در جريان تاريس د ارتباط آن
با پاشرفت تقصالی دانشآمفزان ،مجله ردانشناسی مارسه.46-61 .)1( 1 ،
زمانی ،بی بی شرت ،قصابپفر ،باتا د املی ،جیالل ( .)1389بررسیی نقیاط قیفت ،ضیعف ،فر یتها د
تهاياهان فراردن ماارس هفشمنا ،فصلنامه نفآدرنهان آمفزشی.36-68 .)6( 1 ،
سراجی ،فرهاد د طاران ،مقما ( .)1397يادگارن الکتردناکی؛ مبانی ،طراحی ،اجرا د ارزشیاابی ،انتشیارات
دانشگاه بف لی سانا.
سنا راهبردن ماارس هفشمنا ( .)1390سايت رسمی دزارت آمفزش د پردرش.
سلامی ،جمال د رممانی ،قباد ( .)1394شناسیايی مؤلذیههان هفشمناسیازن میاارس د ارزيیابی دضیعات
ماارس ،فن آدرن اطال ات د ارتباطات در لفم ترباتی.41-61 .)2( 6 ،
شذاعپفر مطل  ،فرهاد ( .)1390ارايه مالی جهت ارزيابی فامل مفثر بر برنامه درسی پاس گفن ادرا شیاه
در ماارس هفشمنا ،مجله پژدهش در برنامهريزن درسی.28-41 .)2( 8 ،
طبسی ،سااه زکاه د ساان نظرلف ،سااطاهر ( .)1390تعامل در مقا آمفزش الکتردناکی ،فصیلنامه رهآدرد
نفر.43-27 :66 ،
زيزن ،فاضاهلل ( .) 1385فهم سفاد اطال اتی .مجله الکتردناکی نما.4-1.) 4 ( 5 ،
طاران ،مقما ( .)1383فنادرن اطال ات بستر ا یالحات در آمیفزش د پیردرش کشیفر .تهیران :مؤسسیه
تفسعه فنادرن آمفزشی ماارس هفشمنا.
فتقیآنر ،اسکنار ( .)1394ردشها د فنفن تاريس ،اپ هارم ،انتشارات دانشگاه تبريز.
قادرن ,مصطذی ( .) 1389بررسی مشکالت د مفانع ماارس هفشمنا مقطع متفسیطه شیهر تهیران ،ا یذهان:
پاياننامه کارشناسیارشا دانشگاه آزاد ا ذهان.
قاسفنان ،حماا ،سیا ان ،نبیی د بیاغی ،مقمیا ( .)1393فنادرنهیان نیفين د میاارس هفشیمنا ،رشیا
تکنفلفژن آمفزشی.28-31 .)4( 30 ،
مقسناانراد ،مهان ( .)1380ارتباط شناسی  ،ج  ،4تهران :سردش.
مقسناانراد ،مهان ( .)1385ارتباطات انسان (ماانفردن ،گردهی ،جمعی) ،تهران :سردش.
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