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آمیفزش د يکیی از پاامیاهان نذیفن فنیادرن در  ر یه چکیده: 

با شیکلی متذیادت از  ، ايجاد د گسترش ماارس هفشمناپردرش

 است. از مهمترين الگفهان ارتباطات، الگیفن باطات د تاريسارت

حاضیر در پیی مقايسیه میاارس  مقالیهباشیا. کالمی فالنارز می

نظیر ايین الگفسیت. ردش تققای  از نیف  مهفشمنا د  ادن از 

 مارسه شهرستان اردماه 20ان د نمفنه تققا  شامل مقايسه– لی

هان پژدهش دهدامارسه هفشمنا( است.  10مارسه  ادن د  10)

بنیان با استذاده از فهرست دارسی مشاهاه مبتنی بر جیادل طبقه

در  ها نشان داد کهانا. يافتهآدرن شاهتقلال تعاملی فالنارز جمع

ار گذت، يعنی  هان مطلفب الگفن ارتباط کالمی فالنارزتمام مؤلذه

 ماارس هفشمنا از شیراي  بهتیرن ،غارمستقام د گذتار آغازگرانه

هان نیامطلفب خامفشی د گذتار مستقام )مؤلذه ناز د دارنابرخفر

بنیابراين  خفرنیا.ارتباط( در ماارس  یادن باشیتر بیه  شیم می

شفد اقیاامات ززم جهیت تجهایز میاارس باشیتر بیه پاشنهاد می

فنادرن اطال ات د ارتباطات د نایز آمیفزش معلمیان بیه منظیفر 

 استذاده بهانه از آنها انجام گارد.

الگفن ارتبیاط کالمیی فالنیارز، گذتگیفن مسیتقام،  ها:کلیدواژه

 آمفز، سکفت د ابهامگذتگفن غار مستقام، گذتار دانش
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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 

ران ز آنهیا بیابه اشکالی از فنادرن اشاره دارد که  )فادا( هان اطال ات د ارتباطاتداژه فنادرن

رهیان گذارن د تغاایر اطال یات، بیه دسیاله ابزاانتقال، پردازش، نخاره، نمیايش، بیه اشیترا 

 لفيزيیفن،ز جمله راديیف، تهايی اشفد. اين تعريف گسترده شامل فنادرنالکتردناکی استذاده می

افزارن د ان، رايانیه د شیبکه سی تهان ماهفارهدن، تلذن ثابت د همراه، سامانهدنديائف، دن

ها، ايمایل د هیا نظایر ديیائفکنذرانسافزارن د ناز تجهازات د خامات همراه با اين فنادرننرم

رار گرفته د تفجه فرادانی ق(. امردزه کاربرد فادا در آمفزش مفر2016يفنسکف، است )ها دبالگ

اشیاره  تفان بیه برخیی میفاردد مزايان زيادن ناز بران آن برشمرده شاه است. از آن جمله می

پايیاار  دفنادرن اطال ات د ارتباطات در ايجاد انگازه،  م  د دسعت دادن بیه يیادگارن کرد: 

پاسی گفيی بیه  آمفزان د ايجاد مهارت نهنی جهتساختن آن د رفع خستگی د کسالت دانش

ان از (. نفآدرن ارتباطات د اطال ات مجمف یه1386امارتامفرن، ) ها نقش مؤثرن داردپرسش

 آدرن، نخایره، تفلایا د تفزيیع،ها، قفا ا د ابیزار د تجهایزات جهیت شناسیايی، جمیعردش

 د(. فنیادرن اطال یات 1380زاده، نیفاب) تفلایا د نگهیاارن اطال یات اسیتسازماناهی، باز

ان رايانیه طات در نظام آمفزشی از يکسف بران بازانايشی د بازسازن برنامه درسی د سفادارتبا

سیازن مقیا  يیادگارن د برقیرارن تعامیل بیران د از سفن ديگر بران تجايا حایات د غنی

کیر شیاه ترين دزيیل ن(. يکی از شیايع1383سراج، ) باشايادگارناه د منابع يادگارن ززم می

آمیفزان بیران اين فنادرن در کالس درس، آماده کردن بهتر نسل فعلیی دانشکارگارن بران به

 دردد به مقا  جايا يادگارن جهت پاس گفيی بیه ناازهیان آمیفزش د بیه تبیع آن ناازهیان

ش د آمیفز(. از دزيیل مهیمک کیاربرد فیادا در 1385 زيیزن، ) شغلی در بازار کار آينیاه اسیت

ران ست که اين کار از طريی  افیزايش انگایزه فراگای، کمک به پاشبرد کاذات آمفزش اپردرش

  را ان کیه میتن،  یاا د تصیادير متقیرافزارهان  نا رسانهجهت يادگارن با استذاده از نرم

د بیا  تفاننیا ممیمفنی معتبیر ايجیاد کننیاافزارهیا میپذيرد. اين نرمکننا،  فرت میادغام می

هیان پايییه د تسیهال فراگایرن مهارت آمیفز در فرآينیا آمیفزش، مفجبییاتدادن دانشدخالیت

امنی د ضی) هان فکرن درجه بازتر د خالقات هستنا را ايجاد کننامذاهامی که زيربنان مهارت

 (.1389کاردان، 
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تی اسیت. گرايانه د مشیارکآمفزش الکتردناکی از نقطه نظر فلسذی، مبتنی بر دياگاه سازناه

ه سیاختن عال د از راه تعامل دائم بیا مقیا  بیگرايی، يادگارناه به  فرت فدر رديکرد سازناه

ر شیراي  دشفد که دانش دابسته به يادگارناه است د پردازد. بنابراين،  نان تصفر میدانش می

رسیینا. بییه طیفر کلییی، ردش آمفزشیی مبتنییی بییر هییان متذیادت میيکسیان، افییراد بیه آگاهی

فعیال يادگارنیاه در کسی  آمفز مقفر است که در آن بیر شیرکت گرايی، ردشی دانشسازناه

الف  قايیا گرايان درباره يادگارن، کامالً م  قايا سازناه .(1393ندفن، ) شفددانش تأکاا می

آنیان  شفد د سیسس ازآمفزان ارائه میسنتی است که در آن حقاي  د مذاهام مقاددن به دانش

گذشیته  به سیاختارهانها را در نهن خفد انباشته کننا. معرفت د دانش، شفد تا آنخفاسته می

از ايین  تیفانام بشناسیام دانسان بستگی دارد. ما دناا را فق  از طري   ار فب نهنی خفد می

ا بیا کنام. هر یه می ار فب هنگام تغاار يا مرت  کردن د تفجاه اطال ات جايا استذاده میی

 ر فبمقا  خفد در کنش متقابل باشام د سعی کنام از تجارب خفد معنیا بسیازيم، ايین  یا

(. نظريیه 1395رحامیی ددسیت د رضیفن، ) يابیاشیفد د تقیفل مینهنی باشیتر سیاخته می

هیا د گارن د هیاايت بازنگرنهان نظرن مهمی است که در شیکلگرايی، از  ار فبسازناه

ز کنا. گر ه ممکن است که اشیکال متذیادتی اهان جايا آمفزشی نقشی مهم بازن میفعالات

نیه اد فعازه باشا، اما به طفر کلی، تأکاا اين رديکرد آن است کیه افیرگرايی دجفد داشتسازناه

ماتیی سازنا. همچنان در فراينیا سیازناگی، تعیامالت اجتمیا ی مایان افیراد از اهدانش را می

شیفد. سیازناهگرايی به دد دسته ش صی د اجتما ی تقسام میاساسی برخفردار است. سازناه

تفس  ش ص يادگارناه است د سازناگی اجتمیا ی، بیر گرايی ش صی، خل  دانش د مذاهام 

دارد.  تر در تفلاا دانش تأکااهان بزرگهان درس يا گردهاهمات گرده يادگارناگان در کالس

هیان شیفد کیه در يیادگارن مطالی  بیه فعالاتآمفز تشفي  میازاين رد، در اين دياگاه دانش

شیفد د گارد د حتیی گیاه نقیا میمی ش صی خفيش متکی باشا، دانش قبلی مفرد تفجه قرار

 هان يیادگارنگارد. بنابراين، در مقا آسانی  فرت میتعامل ماان دانش آمفزان د ناز معلم به

ه طفر آمفزان فر ت بقث د گذتگف ردن  قايا د بادرهان همايگر د بگرايانه به دانشسازناه

 (.1397ن، سراجی د  طارا) شفدها داده میاظهار نظر درباره آن کلی،

( دد ديیاگاه در میفرد 1395؛ به نقیل از مهربیان د مظیاهرن، 1384) مهرمقمان د نذاسی

کننیا. ايشیان ديیاگاه نسبت فنادرن اطال ات د ارتباطات با آمیفزش د پیردرش را مطیری می
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کننا که طیک آن، آمفزش د پردرش با اسیتذاده ابیزارن از فیادا ن ست را نگاه ابزارن قلمااد می

يیا حتیی میارن( در تعلیام د تربایت را ) ها د سیازدکارهان سینتیآن است که ردشدر  اد 

ها د دست فش تغاار د دگرگفنی سازد؛ به باان ديگر، با کاربرد فادا در آمفزش د پردرش، شافه

شفنا. در ايین ديیاگاه، کیاربرد فیادا در دردن مجمف یه نظیام آمیفزش د فرآيناها ا الی می

اگاه ددم، فادا با نگاهی تمانی يا غارابزارن د پارادايمی بیه تقیفزت پردرش قرار دارد. در دي

هان انسان فرها ته يافتگی يا ديژگیاين  ر ه در  اد است تا ن ست، تعريذی تازه از تربات

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

 اقتصاد -کنش تقفزت جامعهقرار دها. به  بارتی در اين نگاه، برهمآمفزشی را در دستفر کار 

اقتصاد دانشی( ناشی از فادا مفج  احساس نااز در نظام آمفزشی به سفن  –جامعه اطال اتی )

تجايا نظر در مذاهام د ايجاد انقالب آمفزشی شاه د اين امر منجر به تغاار اهااف د ا یالی 

هان تعلام د تربات نااز بیه گردد. ايشان معتقانا که نظامدرش میها در نظام آمفزش د پرشافه

سازنا که انقالب داقعیی آمفزشیی در سیايه تقیفزت فیادا يک انقالب دارنا د خاطرنشان می

مستلزم نگاه حااکثرن د غارابزارن يا تمانی به اين پاياه است کیه بیه مفجی  آن تقیفل در 

ها بايا مفرد بازنگرن د ا الی ها د ردشقبل از شافه هان تعلام د تربات،اساس د ارکان نظام

 قرار گارد. 

 ( در خصفص لزدم تفجه به دياگاه پارادايمی فیادا در آمیفزش د پیردرش2018) يفنسکف

رنمیان دارد که نذفن فادا در ماارس کل دناا منجر به تغاارات جیان د شیگرفی در ددباان می

گردد. یهان آمفزشی نفين تلقی می کامل از سامانهآمفزش شاه است. اينک فادا به  نفان ب ش

ادا در فیانا که بايا مفازنه تفسعه فیادا در جامعیه د تلذای  گذاران آمفزشی متفجه شاهسااست

گذاران ماارس د تعلام د تربات را تممان نماينیا د تصیريش شیاه اسیت کیه تأکایا سااسیت

 گفنه است.فزشی ردن تغاارات تقفلآم

هیان نیفين اارسیی هسیتنا کیه مبیانی تفسیعه آنهیا اسیتذاده از فنادرنماارس هفشمنا م

(. در ماارس هفشیمنا، رايانیه 1390راه ماارس هفشمنا، نقشه) باشااطال ات د ارتباطات می

تفاننیا از طريی  آمفزان میگارد. دانشجايگزين ت ته سااه د لفی فشرده جان دفتر مش  را می

ره هر مفضف  که ب فاهنا باست آدرنا. در اين ساستم معلیم اينترنت اطال ات بساارن را دربا
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 کننیاد شاگرد هر دد تفلاا مقتفان الکتردناکی د درس را بیه  یفرت الکتردناکیی ارائیه می

(. در اين ماارس آمفزش منقصیر بیه معلیم ناسیت د 1389زمانی، قصاب پفر، جبل  املی، )

دباران بیا اسیتذاده از مقتیفان درسیی آمفز نقش اساسی در آمفختن مباحث  لمی دارد. دانش

آمیفزان شیفنا د دانشجفيی در دقیت میالکتردناکی مفج  تذهام بهتر مطال  درس د  رفه

هان خفد را آشکار د به تفلاا مقتفا بسردازنیا. در هم اين فر ت را دارنا که تفانايی د قابلات

آمیفزان د پاگایرن دانش يافتنی است د مایزان آن بیه تیالش داين گفنه ماارس مففقات دست

دار بستگی دارد. در اين ردش ردی پژدهش د جستجفگرن، جیايگزين هاايت  قاش د جهت

آمفز خفاها شا. در اين ردش رکن ا لی بران هرگفنه تغاایر، تغاایر در هاف دانشردحاه بی

 ان بیران جامیه  میل پفشیانان بیه افکیار هسیتنافکر است د ابیزار د امکانیات تنهیا دسیاله

تفاننا به جان اينکه تیالش (. در ماارس هفشمنا معلمان می1393اسفنان، سا ان، باغی، ق)

-آمفزان پااا کننا، از آنها ب فاهنا پاسیخ پرسیشهان دانشکننا خفدشان پاس ی بران پرسش

 (.1390پفر مطل ، شذاع) هايشان را در کامسافتر پااا کننا د بران بقاه بازگف کننا

ديژگی ا لی د اساسی آمفزش الکتردناکیی،  یالده بیر دسترسیی شا طفر که اشاره همان

نظر فلسذی مبتنیی بیر ديیاگاه آسان به اطال ات، ديژگی ارتباطی د تعاملی آن است که از نقطه

ان سیازماناهی گرا، بیه گفنیههیان يیادگارن سیازناهگرايانه د مشیارکتی اسیت. مقا سازناه

ها، معلمان د ساير  فامیل ن بران تعامل با همکالسیشفنا که فر ت کافی بران يادگارناگامی

ان بیران ادامیه ددره در آمفزشی فراهم آيا. بادن برقرارن تعامل، نه تنها يادگارنیاگان انگایزه

پافنیاد. امیا بقیث تعامیل در مقیا  آمیفزش باننا، بلکه يادگارن ناز بیه دقیف  نمیخفد نمی

اسیت. همیان نکتیه کیافی اسیت تیا مت صصیان  تر از آمفزش سنتیالکتردناکی، بساار پاچااه

 آمفزش را دادارد تا باشتر از پاش به مسیأله تعامیل در مقیا  آمیفزش الکتردناکیی بانايشینا

هان آمفزش الکتردناکی کیه بیه شیبکه جهیانی متصیل (. مقا 1390طبسی د ساان نظرلف، )

گارن خیاص خیفد را دهنیا کیه اجتما یات يیادانا، به معلم د فراگاران اين امکیان را میشاه

تشکال دهنیا. ايین اجتما یات مجیازن هرجیا کیه گردهیی از فراگایران بیه بقیث د گذتگیف 

شیاه دهنا. در نتاجه اين رداب ، فماهان متقفلپردازنا، تشکال يافته، تعامالتی را انجام میمی

ستذاده از هايی است که معلمان د فراگاران با اآدرنا. در  نان مقا الکتردناکی را به دجفد می

کننا، در گذتگفهان فکرن ها د کلمات د تصاديرن که بر ردن  ذقه نمايشگر تنظام میرايانه
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هان خیفد، دانیش ديیژه در هیر میفرد را بیا جفينا د با تبادل انايشیهد هفشمناانه شرکت می

در  گذارنا. آنان با اين کار در داقع با ايجیاد پشیتابانی ردحیی د ردانیی،يکايگر به اشترا  می

آدرنا د با يادگارن ها د افکارن را به دجفد میشفنا. اياههان آتی يکايگر مؤثر داقع میبرنامه

هان فکیرن يکیايگر را کننا که در نتاجه، گسترش اف از فرهنگ يکايگر، تذاهمی را ايجاد می

  .(1394ناا، افمل) شفدمفج  می

ر تیاريس کارآمیا دارد د ا یفزً ارتباط در تاريس  نصر اساسی بفده د نقیش بنایادين د

آمیفز دانش -تش اص قفن يا ضعاف بفدن تاريس معلم، در  گفنگی برقرارن ارتبیاط معلیم

ان در آمیفزان نقیش  میاهنهذته است. اغل  پژدهشگران معتقانا کاذات ارتباط معلم با دانش

؛ به نقیل از 2007 دارلانگ هامفنا،) آمفزان دارداثرب شی تاريس اد د ايجاد يادگارن در دانش

هیا در هان درس د حل سازناه تعارضنظران اداره کالس(. به ا تقاد  اح 1391زاهابابالن، 

هیان هان ارتباطی خفب است. بنابراين  امل ا یلی مففقایت در کالسکالس، مستلزم مهارت

ه باشیا. بیه طیفرن کیآمفز با ساستم آمفزشی د بالعکس میدرس، نقفه ارتباط د تعامل دانش

يابیا: ايجیاد ارتبیاط، اسیتمرار معتقا است تاريس با  هار اقاام ظهیفر می (1383) پفرمفسی

دربیاره ارتبیاط د تعامیل در کیالس  .ارتباط، اثرب ش ساختن ارتباط، د اتمام د تکمال ارتبیاط

ن بیه الگفهیان تیفاهان متذادتی مطری شاه است کیه از جملیه آنهیا میدرس الگفها د نظريه

نظران اداره کالس درس د حل سازناه اشاره کرد. به ا تقاد  اح  1کالمیمی د غارارتباط کال

ها داران سه جنبه هان ارتباطی مطلفب است؛ اين مهارتدر کالس، مستلزم مهارت 2هاتعارض

(. از 1384باابیانگرد، ) کالمی اسیتهان غارهان شنااارن دمهارتهان گذتارن، مهارتمهارت

هان متنف  مفرد بررسیی آن در ها د مؤلذهتباط کالمی فلنارز به دلال ديژگیاين ماان الگفن ار

اين تققا  ماک نظر قرار گرفته اسیت. در ايین الگیف، ارتبیاط کالمیی بیه  نیفان يکیی از انیفا  

کنیا، خیفد داران مبیانی تربایت ايذیا می د ارتباطات انسانی که نقش  ماه د مؤثرن در تعلام

هان ترباتی است. در اين ردش، کالس درس بیه  نیفان داحیا د ردششناختی د ا فل انسان

تفان  گفنگی تعامل اجتما ی را با متغارهیايی کف کترن از جامعه تلقی می شفد که در آن می

هیا دادرننظرهان ش صیی يیا پیاشبررسی کرد. اما بايا در اين بررسی تالش کرد تا از ا مال

                                                 
1. Verbal And Non Verbal  

2. Cinficts 
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(. الگیفن ارتبیاط 1394؛ فتقیی آنر، 1388نايارن، مقمفدن، فتقی آنر، اسیذ) جلفگارن کرد

کالمی فلنارز شامل فهرستی است که کامالً منطب  بر کالس درس د ارتباطات کالمیی مفجیفد 

ماننا ارائه د س نرانی د طری سفال( د هم ) هان تاريس مستقامباشا؛ زيرا هم مؤلذهدر آن می

فتقی ) شفد  د تفباخ د تنباه( را شامل میماننا ترغا  د تشفي) مستقامهان تاريس غارمؤلذه

گر بتفاننیا بیا تهایه گردد که مققی  د مشیاهاه(. به اين ترتا  اين امکان فراهم می1394آنر، 

هیان لاستی از دقايع جارن در کالس با استذاده از اين دياگاه به بررسی د مقايسیه کالس ک

ز به  فرت مادن در جادل زير مطری هان الگفن کالمی فالنارمؤلذهدرس م تلف بسردازنا. 

 شاه است:
 (1388اقتباس از: مقمفدن، فتقی آنر، اسذنايارن، ) (:  فامل دهگانه فلنارز1) جادل
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گ
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ر 
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م
 

 دردنیی احسیاس بیر دال معلیم سیفن از کیه گذتیارن نیف  هر  آمفزدانش احساس . در 1

 امايی در درس کیالس در نشسیتن که دانممی»ثال احساس باشا. م همان قبفل يا آمفزاندانش

 «.به مارسه مشکل است آمان پااده زمستان سرمان با انمدمی» يا « است س ت رممان

 ارقیر تشیفي  يیا تقسیان مفرد در را آمفزدانش رفتار د  مل طرز معلم :ترغا  د تقسان. 2

از دامه باه نيا گذتن: آها، هفم يا ا کنا؛ تکان دادن سرزدايی میهايی که تنشگفيیلطاذه. مااها

 تقفيت را آمفزدانش خفدپنااره که معلم سفن از انجمله گارنا. هرنف در همان رده قرار می

 بیه تفاناامی نگاريا کم دست را خفدتان»آمفزان بفجفد آدرد. مثال دانش در انگازشی ديا کنا

تفانایا در س بیه خیفد راه ناهایا، میاگر تالش کناا د تیر»، د «بشفيا قبفل کنکفر در راحتی

 «.کنکفر قبفل بشفيا

 د پیذيردمی را آمفزاندانش پاشنهادن نظرات معلم آمفزان:دانش نظرات از استذاده د . قبفلی3

نظر پردازد. در اين حالت معلیم ضیمن تايایا پاشینهاد يیا نقطیهمی آنها بس  د سازنداضش به

کنیا. د پاشنهادات آنها در ضمن تاريس خفد اسیتذاده میی نظر د سؤازتآمفزان از نقطهدانش

طیری مطفر که فالنی گذتنا...، اگر معلم نظرات د  قايا ش صی خفدش را باشیتر همان»مثال 

 .«منتقل کنا 5کنا، بايا آن را به رديف 

 ايین اب است معلم خفد ات نظر بر مبتنی که کار شافه يا درس مقتفان درباره معلم . پرسش:4

 .کنامی مطری را سؤالی داد، خفاها آن پاسخ به آمفزندانش که نات

 
یم

ستق
ر م

فتا
گ

 

 مطیری را خیفد نظرنقطیه يیا دهیا دمیی تفضیاش ا ر کارن ردش يا مقتفا . س نرانی: معلم5

 از د دهامی ارايه را خفدش تذسار د تعبار دها؛می را تفضاش خفدش ش صی نظرات کنا؛می

 .بسذيرنا را آنها اردد انتظار آمفزاندانش
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 د دهیامی هايیسذارش يا پاشنهادات دها،می دستفراتی معلم :دستفرات دادن د . راهنمايی6

  یادر نیفان  به معلم طرف از گذتارن که نف  بسذيرنا. هر را دارد آنها انتظار آمفزاندانش از

باشا.  آمفزاندانش اس نامن خصفص رفتارهان در اظهاراتی د سؤازت يا د رفته کار به دستفر

د يا لطذیاً  کتاب را باز کناا، يا در جلسه آيناه تمرينات آخر درس را حل کناا 40 ذقه  :مثال

 ساکت باشاا. 

 کاهش را آمفزدانش خفدپنااره که معلم سفن از شايا انتقاد نف  هر قارت: ا مال يا . انتقاد7

 کایاتأ خیفد کارهان د خفد به معلم قسمت اين باشا. در آمفزبه دانش حمله نف ی يا د دها

کشیم د شیما کشاا، يا من از  بش تا  صر به خاطر شما زحمت میخجالت نمی :مثالً .کنامی

 کنااحتی يک تمرين را حل نمی

ش
دان

ر 
فتا

گ
وز

آم
 

ود
حد

م
 

دهیا. معلیم آمفز به سؤال معلم پاسیخ میآمفز پاسخ به سؤال: دانش. گذتار دانش8

ا يیخفاها  یقبت کنیا، آمفز میشفد، يا از دانشارتباط پاشقام می بران برقرارن

د آمفز در باان نظرات خفد مقادکنا. دانشسازن میآمفز زمانهبران  قبت دانش

 است.

ری
زگ

غا
آ

 

 شیفد.می پاشیقام گذتیار()  یقبت در آمیفزآغازگرن: دانش آمفزدانش . گذتار9

 تفسیعه د بسی  در کنا.می  نفان ان راتازه مطل  کنا؛می باان را خفدش نظرات

 ادامیه فکفرانیه؛ سیؤازت پرساان مثل دارد.  مل آزادن خفد فکرن خ  د  قايا

 .مفجفد ساختار بقث دران

ام
ابه

و 
ی 

وش
خام

 
 ارتبیاط کیه سیردرگمی لقظیات مات،کفتاه هانسکفت ها،تفقف سردرگمی: يا . سکفت10

  لیت بیه گرمشیاهاه دقتیی نباشیا. تشی اص() همف قابل گربران مشاهاه آمفزدانش د معلم

 در سکفت يا د دها تش اص را  فامل باز از کاام هاچ تفانا نمی آمفزاندانش سرد ااهان

 .زناحرف نمی هاچکس يا زننا،می حرف همه يا ترساده  بارتی به فرماست.حکم کالس

 

 یات د ارتباطیات در هان م تلف حاکی از آن است کیه اسیتذاده از فنیادرن اطالپژدهش

تفانا مفج  ارتقاء کمات د کاذات ارتباطیات آمفزش د تجهاز ماارس به امکانات فنادرانه می

کالمی د مشارکت باشتر يادگارناگان در مباحث د مکالمات کالسی گردد. از آن جمله سراجی 

راه با آمفزش هان هفشمنا د نفين، همتلذا  انفا  فنادرندارنا که ( اظهار می1397) د  طاران

سازن يادگارن تفانا در بهانهحمفرن د ناز استذاده از رديکردهايی  فن يادگارن معکفس می

هان يادگارن م تلیف د  نیا آمفزان مؤثر داقع شاه د به لقاظ سر د کار داشتن با سبکدانش

را  هان نهنی متنف هان يادگارن د تفانايیآمفزانی با سبکحسی بفدن، مفج  مشارکت دانش
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 نتايج مطالعیات انجمین آمیفزش فنیادرن اطال یات در فرآينا ياددهی د يادگارن فراهم آدرد.

گر د هان نفين اطال اتی د ارتبیاطی بیه  نیفان تسیهالفنادرن ( ناز نشان داده است که2017)

آمفزان با همايگر د بان معلیم د بران افزايش مشارکت د تعامالت کالسی بان دانش کاتالازدر

آمفزان، شافه تاريس د رفتار يکی از  فامل مفثر در يادگارن دانشکننا. آمفزان  مل میدانش

کارايی تاريس د کاذات تاريس  باشا.آمفزان میارتباط آنها با دانش معلمان در کالس درس د

تفجیه بسیاارن از  60د  50هیا پیاش، بیفيژه از دهیه هیان معلمان مفضف ی است که از سال

هان کیابردارن ا به خفد جل  کیرده اسیت. بیفيژه بیا بفجیفد آمیان ساسیتممقققان ترباتی ر

تقلال ارتباط کالمی با استذاده از ردش مشاهاه، مقققان زيادن دسیت بیه  د ان د تجزيهمقفله

آمفزان را به دلایل میؤثر بیفدن در يیادگارن کار شانا تا گذتگفن انجام شاه بان معلم د دانش

( د همچنان نف  سبک 1394سلامی د رممانی، ) لال د بررسی نمفدهتق د آمفزان تجزيهدانش

تاريس معلم را ا م از مستقام د غارمستقام بفدن يا فعال د غارفعال بفدن مش ص نماينیا. در 

( 1986) 1فرآينا ياددهی د يادگارن، گذتگف د مازان مشارکت نقش اساسی دارد. به گذته کاردن

گذتگیف »نفيسیا: ( ناز میی2004) 2انجام می گارد. اتکانسفن باشتر کار مارسه به دساله گذتگف

اسمات تقريباً در هان درس معمفل د متاادل است که بال ، کلاسارد، هايمن د  نان در کالس

تیفان بیادن بیه هیان کالسیی را کمتیر میتفانستنا اد ا کننا کیه فعالاتيک ربع قرن پاش می

هان اين ابیزار هان کالسی به دساله تعاملماه فعالاتکارگارن زبان انجام داد. بنابراين ب ش  

(. 1388بیه نقیل از مقمیفدن د همکیاران، ) گایردآمفزان د معلمان انجام مییزبانی بان دانش

( تقیت  نیفان فرآينیا آمفزشیی: تقلایل ارتبیاط 2015) 3پژدهش انجام گرفته تفس  آماتارن

هان مطالعات اجتما ی با د بیادن سدها که ماان کالکالمی فالنارز در کالس درس نشان می

هان تییاريس آمییفز د مؤلذییههان گذتییار دانشهییان سییاار از لقییاظ مؤلذییهاسییتذاده از فنادرن

غارمستقام تذادت معنادار دجفد دارد که بیه بیادر پژدهشیگر تققای  میذکفر، دلایل ايین امیر 

آمیفزان د گارن دانشهان يیادها د مطابقت باشتر آنها با سبکتفانا  ناحسی بفدن فنادرنمی

( 2018) 4آمفزان به يادگارن در هنگام استذاده از فنادرن باشیا. ايیفانزناز انگازش باشتر دانش

                                                 
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 

تاجه رسیااه اسیت کیه غارمستقام معلمان  لفم بران ايجاد انگازش د کنترل در کالس به اين ن

هیان اين امر با اثرب شی معلمان رابطه معنادارن ناارد لاکن با مازان کاربرد فنیادرن در کالس

ان با  نفان ( در مطالعه1388) آنر د اسذنايارندها. مقمفدن، فتقیدرس همبستگی نشان می

در کیل دبایران بیه دريافتنا که  ارزيابی تاريس دباران متفسطه بر اساس  فامل دهگانه فلنارز

ترغای  د ) کننیا د بیه اسیتثناء  امیل ددممازان اناکی از  فامل ارتباط غارمستقام استذاده می

گارنیا، در سیاير  فامیل تذیادت تشفي ( که معلمان رشته  لفم انسیانی از آن باشیتر بهیره می

 هان م تلف مشاهاه نشا.معنادارن بان دباران رشته

آمفزان اساسی تفزيع نامناس  مازان گذتار بان معلم د دانشدر زمانۀ گذتار کالسی، مشکل 

هان درسیی بیا ( اظهار داشته است که تقريباً باش از دد سفم دقت کالس1970) 1است. فلنارز

کنا. در س نرانی سسرن می شفد د در اين مات ناز معلم به طفر يکطرفه د خطی س نرانی می

آمیفزان گذتیارن را آغیاز کننیا در ر زمیانی دانش( معتقا است کیه اگی2002) اين رابطه دالکر

دهنا د يا نظر خیفد کننا يا به سفازت معلم پاسخ می ار فب د مقاددۀ خا ی  قبت می

( ناز معتقا است که در طفل تاريس معلم، 1993) 2کننا. پفنتکردفرا در  نا کلمه مطری می

 70هان درس به طفر متفسی  سپذيرد. ملعمان در کالتبادزت کالمی بساار اناکی  فرت می

(. بنابراين بايا اين 1388به نقل از مقمفدن د همکاران،  ) کننادر ا زمان کالسی  قبت می

آمفزان در فرآينا تاريس تفجه گردد. نقش امیردزن معلیم رديه تغاار يابا د به مشارکت دانش

بیه خیاطر آن اسیت با نقش سنتی د گذشته دن تذادت دارد. اين تذادت  آمفزش د پردرشدر 

که اهااف آمفزشی امردزه با گذشته متذادت است. اکنفن هاف آمفزش تنهیا حذیم مطالی  د 

 گارد.آمفز را در برمیهان ش صات دانشبازگف کردن آنها ناست. بلکه تمام جنبه

هان خاصک خفد از جمله استذاده از منابع د میفادک  نیا ماارس هفشمنا با تفجه به ديژگی

آمفزان د همچنیان بیا امکان بازبانی فالم د مباحث آمفزشی در خانه از سفن دانش ان درسانه

هیان میفادک د آمفزان با مطال  د مفادک آمفزشی به لقاظ ديژگیتفجه به درگارن  ناگانه دانش

ردد بیا دسايل ياددهی د يادگارن امکان مشارکت باشترن در جريان يادگارن دارنا د انتظار می

                                                 
1. Flanders 

2.  Pontecorvo 
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هیان تر د اثرب ش ترن در کالسهان تاريس فعالنان امکانات د شرايطی، ردشاستذاده از  

ها د مفسسات آمفزشی د ب صفص آمیفزش (. سازمان1392نصر ا ذهانی، ) درس رايج گردد

هايی که در زمانه سااستگذارن بران میاارس هفشیمنا فعیال بیفده يیا د پردش د کلاه سازمان

تفاننیا بیا اسیتذاده از زشی در اين نف  ماارس هسیتنا، میهان آمفانارکار اجران فعالاتدست

رغم اهمایت ها د  ملکرد خفد را تنظیام د بررسیی کننیا.  لیینتايج  نان تققاقاتی، سااست

هان ارتبیاطی، تیا کنیفن هان آمفزشی د ارتباطی د اهمات شافهارتباطات د گسترش تکنفلفژن

کالمی فلنارز به مقايسه ماارس  ادن د هفشمنا هان الگفن ارتباط تققاقی با متغارها د مؤلذه

تفانا بران معلمان د مايران ماارس هفشمنا د  ادن د ناز نسرداخته است. نتايج اين تققا  می

آمفزان در بهبیفد ردنیا د کاذایت يیاددهی د د ادلاان دانش آمفزش د پردرشانارکاران دست

ه د مؤثر مذایا باشیا. در ايین زمانیه،  هیار آمفزان با ايجاد ارتباط کالمی سازنايادگارن دانش

 انا:فرضاه مطری د مفرد بررسی د تقلال قرار گرفته

 باهم هان تاريس مستقام ارتباط کالمی فلنارزماارس هفشمنا د  ادن از لقاظ مؤلذه .1

 تذادت دارنا.

اهم ارز بمستقام ارتباط کالمی فلنهان تاريس غارماارس هفشمنا د  ادن از لقاظ مؤلذه .2

 تذادت دارنا.

 لنارزآمفز در ارتباط کالمی فهان گذتار دانشماارس هفشمنا د  ادن از لقاظ مؤلذه .3

 باهم تذادت دارنا.

در  سکفت د ابهام() هان تاريس گذتار خامفشماارس هفشمنا د  ادن از لقاظ مؤلذه .4

 ارتباط کالمی فلنارز باهم تذادت دارنا.

 شناسی پژوهشروش

هیا از دآدرن دادهان د به لقاظ ردش گراف از نف  تققاقات تفسعهپژدهش حاضر به لقاظ ه

هیان ان به بررسی د تف یاف تذادتمقايسه -باشا. در تققاقات  لیان میمقايسه -نف   لکی

شفد. جامعه آمیارن پیژدهش، شیامل تمیام بان دد گرده به همان شکلی که هستنا پرداخته می

بیفده اسیت کیه بیا  1397-98شمنا شهرسیتان اردمایه در سیال تقصیالی ماارس  ادن د هف

 10) مارسیه 20راهنمايی کارشناس مسئفل میاارس ددره ابتیاايی اسیتان، در مجمیف  تعیااد 

مارسه هفشمنا( که به لقاظ سطش اقتصیادن، فرهنگیی د منطقیه اسیتقرار  10مارسه  ادن د 
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ار انت یاب میاارس هفشیمنا، برخیفردارن از ارز بفدنا، به  نفان نمفنه انت اب شانا. معاهم

هان میفرد نایاز راه ماارس هفشمنا بفد. دادهحااکثر امکانات د معاارهان ززم منطب  بر نقشه

 بنان تقلال تعاملی فالنارزپژدهش با استذاده از فهرست دارسی مشاهاه مبتنی بر جادل طبقه

آدرن شاه است. براساس نارز( جمعگانه جريان تاريس براساس نظر فالبران ثبت کاهان ده)

ثبت  10تا  1( کل فرآينا ارتباطی کالس درس براساس کاهايی از 1جادل شماره ) اين جادل

لاسیت، هیر آدرن د سسس با استذاده از  کدقاقه  ااها جمع 20گردد. در هرکالس درس می

ی بیران هیر شیفد؛ يعنیلاسیت يادداشیت میددر  ک ثبیت 10تا  1ثاناه به  فرت کاهان  3

پیذيرد. کا يادداشیت د سیسس بیر اسیاس ايین کیاها کیار مقايسیه  یفرت می 400مشاهاه 

( مقاله بفده اسیت؛ بیه ايین ترتای  کیه کیاهان 1) لاست مفرد استذاده، منطب  بر جادل ک

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

آمفز، ترغا  د تقسان، قبفل د استذاده از نظیرات  َبه ترتا  در  احساس دانش) مستقام معلم

سی نرانی، راهنمیايی د ارايیه دسیتفر د ) 7تا  5باشا، کاهان آمفزان د طری پرسش( میدانش

اختصیاص بیه  9د  8انتقاد د ا مال قارت( ناز مربفط به گذتار مستقام معلم هسیتنا. کیاهان 

آمفز به سؤازت معلم است در داقع مربفط به پاس گفيی دانش 8کا  آمفز دارنا کهگذتار دانش

آمیفز د  َاز اهمات بازترن برخیفردار اسیت، زيیرا بایانگر آغیازگرن از سیفن دانش 9دلی کا 

نایز  10ان مطلیفب اسیت. کیا شیماره پاشقام شان اد در شرد   قبت يا ارايه نظر د ايیاه

رتی که باش از سه بار پشت سیر هیم تکیرار اختصاص به سکفت يا خامفشی دارد که در  ف

دهناه ابهام د سردرگمی د دجفد مشکل در کالس درس است؛ لاکن در  فرتی که شفد، نشان

هان زمانی م تلف د کمتر از سه بار متیفالی مشیاهاه گیردد، بیه معنیان تذکیر دربیاره در بازه

اگذارن تمیام ارتباطیات گر پس از گردآدرن مشاهاات د کگردد. مشاهاهها قلمااد میپرسش

هان ماارس هفشیمنا د  یادن پرداختیه د کالسی به تقلال د مقايسه اين کاها در بان کالس

گارن کیرده ها نتاجیهدرباره نف  گذتارها د ارتباطات کالمی د ناز سکفت مفجفد در اين کالس

 شفد.است که در ادامه به آنها پرداخته می
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 های پژوهشیافته

 توصیفیهای الف. یافته

 هان تف اذی متغارهان تققا (: يافته2) جادل

 ماانگان  
انقراف 

 استاناارد
 باشانه کمانه کشااگی  فلگی

ن
 اد
س 
اار
م

 

 42/1 22/1 89/2 47/2 06/0 27/1 کل() مستقامگذتار غار

 66/1 42/1 95/1 38/1 07/0 49/1 آمفزدانش احساس در 

 30/1 17/1 44/0 60/0 04/0 22/1 ترغا  د تقسان

 50/1 08/1 81/1 22/2 11/0 19/1 آمفزاندانش نظرات از استذاده د قبفلی

 24/1 10/1 27/0 72/0 04/0 15/1 پرسش

 54/1 28/1 01/2 -66/2 07/0 47/1 کل() گذتار مستقام

 54/1 35/1 42/0 -11/1 06/0 46/1 س نرانی

 63/1 31/1 86/2 -99/1 08/0 53/1 ددستفر دادن راهنمايی

 48/1 12/1 83/3 -85/2 09/0 41/1 انتقاد نف  هر قارت: ا مال يا انتقاد

 67/1 07/1 45/1 35/2 17/0 16/1 کل() آمفزگذتار دانش

 33/1 07/0 53/2 26/2 07/0 14/1 مقادد

 00/2 02/1 57/1 37/2 26/0 18/1 آغازگرن

 48/2 70/1 45/1 -77/2 21/0 31/2 کل() خامفشی د ابهام

س 
دار

م

ند
شم

هو
 

 44/1 37/1 89/1 -33/1 02/0 41/1 کل() مستقامگذتار غار

 67/1 35/1 30/2 -76/1 08/0 56/1 آمفزدانش احساس در 

 38/1 29/1 33/1 -37/0 03/0 33/1 ترغا  د تقسان 

 60/1 -46/1 -91/0 66/0 05/0 51/1 آمفزاندانش نظرات از استذاده د قبفلی 

 32/1 20/1 17/0 88/0 04/0 24/1 پرسش: 

 32/1 23/1 -15/0 23/0 03/0 27/1 کل() گذتار مستقام 

 42/1 27/1 -49/0 67/0 05/0 33/1 س نرانی 

 46/1 24/1 29/2 98/0 06/0 32/1 دادن د دستفر راهنمايی 

 24/1 07/1 048/2 45/0 04/0 16/1 انتقاد نف  هر قارت: ا مال يا انتقاد 

 55/1 34/1 -48/0 14/0 07/0 44/1 ل(ک) آمفزگذتار دانش 

 37/0 22/1 21/0 60/0 04/0 27/1 مقادد 

 78/1 47/1 -85/0 13/0 09/0 62/1 آغازگرن 

 08/2 53/1 -21/1 -23/0 18/0 81/1 کل() خامفشی د ابهام 
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 های پژوهشب. بررسی فرضیه

ارز فلن رتباط کالمیهان تاريس مستقام اماارس هفشمنا د  ادن از لقاظ مؤلذه فرضیه اول:

 باهم تذادت دارنا.

هان بیه بران بررسی اين فرضاه تققا  از آزمفن تی با نمفنه هان مستقل استذاده شا. يافتیه   

دها که گذتار مستقام معلمان در ماارس  ادن به گفنه ان معنادارن بازتر دست آماه نشان می

س  ادن باشتر از گذتار مستقام استذاده در ماار است، لذااز گذتار معلمان در ماارس هفشمنا 

دهیا کیه مایانگان سی نرانی، راهنمیايی د هان گذتار مستقام نشیان مییشفد. بررسی مؤلذهمی

ان معنادار در ماارس  یادن بیازتر از میاارس هفشیمنا دستفر، انتقاد د ا مال قارت به گفنه

 .است
 دن د هفشمناهان تاريس مستقام در ماارس  ا(: مقايسه مؤلذه3) جادل

 مفلذه
نف  

 مارسه

فرض  ماانگان

 داريانس

 tآزمفن  آزمفن لفن

f مقاار  سطش معنادارنt سطش معنادارن درجه آزادن 

گذتییییییییار 

 مستقام

 برابر  27/1 هفشمنا
79/1 20/0 

17/8- 18 01/0 

 01/0 67/11 -17/8 نابرابر 46/1  ادن

 س نرانی
 برابر  32/1 هفشمنا

42/0 53/0 
46/5- 18 01/0 

 01/0 28/17 -46/5 نابرابر 46/1  ادن

 راهنمیان د

 دستفر

 برابر  32/1 هفشمنا
45/0 51/0 

17/6- 18 01/0 

 01/0 58/15 -17/6 نابرابر 53/1  ادن

انتقاد، ا مال 

 قارت

 برابر  16/1 هفشمنا
66/1 21/0 

94/6- 18/ 01/0 

 01/0 87/11 -94/6 نابرابر 41/1  ادن

ی مسیتقام ارتبیاط کالمیهان تیاريس غارماارس هفشمنا د  ادن از لقاظ مؤلذهه دوم: فرضی

 فلنارز باهم تذادت دارنا.

هان بیه بران بررسی اين فرضاه تققا  از آزمفن تی دد نمفنه مسیتقل اسیتذاده شیا. يافتیه

ن دها که گذتار غارمستقام معلمان در ماارس هفشیمنا بیه نقیف معنیاداردست آماه نشان می

هان گذتیار باشیا. بررسیی مؤلذیهبازتر از گذتار غارمسیتقام معلمیان در میاارس هفشیمنا می
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آمیفز، تقسیان، اسیتذاده از نظیر دهیا کیه مایانگان در  احسیاس دانشمستقام نشیان میغار

 آمفز د پرسش به طفر معنادار در ماارس هفشمنا بازتر از ماارس  ادن است.دانش
 هان تاريس غارمستقام در ماارس  ادن د هفشمنا(: مقايسه مؤلذه4) جادل

 مفلذه
نف  

 مارسه

فرض  ماانگان

 داريانس

 tآزمفن  آزمفن لفن

f مقاار  سطش معنادارنt سطش معنادارن درجه آزادن 

گذتار 

 مستقامغار

 برابر  41/1 هفشمنا
92/2 11/0 

39/7 18 01/0 

 01/0 22/11 39/7 نابرابر 26/1  ادن

س در  احسا

 آمفزدانش

 برابر  56/1 هفشمنا
05/0 89/0 

01/2 18/ 01/0 

 01/0 28/17 01/0 نابرابر 49/1  ادن

 تقسان
 برابر  33/1 هفشمنا

18/0 67/0 
25/7 18/ 01/0 

 01/0 41/17 25/7 نابرابر 22/1  ادن

استذاده از نظر 

 آمفزدانش

 برابر  51/1 هفشمنا
92/0 35/0 

89/7 18/ 01/0 

 01/0 67/12 89/7 نابرابر 19/1  ادن

 پرسش
 برابر  24/1 هفشمنا

44/0 51/0 
08/5 18 01/0 

 01/0 99/16 08/5 نابرابر 14/1  ادن

ط آمیفز در ارتبیاهان گذتیار دانشماارس هفشمنا د  یادن از لقیاظ مؤلذیهفرضیه سوم:  .1

 کالمی فلنارز باهم تذادت دارنا.

هان بیه آزمفن تی دد گرده مسیتقل اسیتذاده شیا. يافتیه بران بررسی اين فرضاه تققا  از

آمفزان در ماارس هفشمنا به نقف معنیادارن بیازتر از دها که گذتار دانشدست آماه نشان می

آمفزان نشیان هان گذتار دانشباشا. لاکن بررسی مؤلذهآمفزان در ماارس  ادن میگذتار دانش

آمیفز در ز در ماارس  ادن د گذتار آغازگرن دانشآمفگذتار مقادد دانش دها که ماانگانمی

 ماارس هفشمنا بازتر است. 
 آمفز در ماارس  ادن د هفشمناهان گذتار دانش(: مقايسه مؤلذه5) جادل

 مفلذه
نف  

 مارسه

فرض  ماانگان

 داريانس

 tآزمفن  آزمفن لفن

f مقاار  سطش معنادارنt سطش معنادارن درجه آزادن 

گذتار 

 مفزآدانش

 برابر  44/1 هفشمنا
12/1 30/0 

78/4 18 01/0 

 01/0 44/11 78/4 نابرابر 16/1  ادن

 01/0 /18 01/5 38/0 81/0 برابر  27/1 هفشمنا مقادد
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 مفلذه
نف  

 مارسه

فرض  ماانگان

 داريانس

 tآزمفن  آزمفن لفن

f مقاار  سطش معنادارنt سطش معنادارن درجه آزادن 

 01/0 20/15 01/5 نابرابر 14/1  ادن

 آغازگرن
 برابر  62/1 هفشمنا

29/1 27/0 
52/4 18 01/0 

 01/0 03/11 52/4 نابرابر 18/1  ادن

 هان تیاريس گذتیار خیامفشماارس هفشیمنا د  یادن از لقیاظ مؤلذیهفرضیه چهارم:  .1

 سکفت د ابهام( در ارتباط کالمی فلنارز باهم تذادت دارنا.)

هان بیه بران بررسی اين فرضاه تققا  از آزمفن تی دد گرده مسیتقل اسیتذاده شیا. يافتیه

ان معنیادارن بیازتر از دن بیه گفنیهدها که گذتار خامفش در ماارس  یادست آماه نشان می

 باشا.ماارس هفشمنا می

 مقايسه خامفشی (6)جادل 

 مفلذه
نف  

 مارسه

فرض  ماانگان

 داريانس

 tآزمفن  آزمفن لفن

f مقاار  سطش معنادارنt سطش معنادارن درجه آزادن 

 خامفش
 برابر  81/1 هفشمنا

15/0 70/1 
41/5- 18/0 01/0 

 01/0 -47/17 -41/5 نابرابر 31/1  ادن

 گیریبحث و نتیجه

هان مثبت از دياگاه الگفن ارتباط هان پژدهش باانگر آن است که در تمام  نا ر د مؤلذهيافته

کننیا. فنیادرن کالمی فلنارز، ماارس هفشمنا به طفر معنادارن بهتر از ماارس  ادن  مل می

کننیاه نمايا د نه تنها برآدرده مل می دهناه د تفانمناسازدر ماارس هفشمنا، به  نفان شتاب

پردرانیا کیه تفانیايی اسیت، بلکیه نایردن کیارن را می آمفزش د پردرشاهااف کنفنی نظام 

يکم را ناز داشته باشنا. تغاار فرآينا آمفزشی، مستلزم تغاار دهان قرن باسترديارديی با  الش

هان پژدهشی حکايیت ت. يافتهتاريجی در فرهنگ د نقفه  ملکرد ماارس در کلاه سطفی اس

بانی شیاه بیران ايین ددره د ضیردرت از آن دارد که در ددره ابتاايی، با تفجه به اهااف پاش

هان اجتما ی د تعامل بیا همسیازن، امکیان آمیفزش الکتردناکیی بیه يادگارن مستقام مهارت

  انیفا  گیردد؛ لیاکن تلذای فرت کامل دجفد نااشته د ضردرتی ناز بیران آن احسیاس نمی
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هان هفشمنا د نفين، همراه با آمفزش حمفرن د نایز اسیتذاده از رديکردهیايی  یفن فنادرن

آمفزان مؤثر داقع شاه د به لقیاظ سیر سازن يادگارن دانشتفانا در بهانهيادگارن معکفس می

آمیفزانی هان يادگارن م تلف د  نا حسی بفدن، مفج  مشارکت دانشد کار داشتن با سبک

 هان نهنی متنف  را در فرآينا يیاددهی د يیادگارن فیراهم آدردهان يادگارن د تفانايیبا سبک

هییان نییفين اطال ییاتی د ارتبییاطی بییه  نییفان در داقییع، فنادرن (.1397سییراجی د  طییاران، )

آمفزان با همايگر د بان معلیم بران افزايش مشارکت د تعامالت کالسی بان دانش گرنتسهال

 (. 2017انجمن آمفزش فنادرن اطال ات، ) شفنا.د میآمفزان قلمااد دانش

هان درسی گذارد د برنامهدر ماارس هفشمنا، رايانه در نقفه تاريس د ارزشاابی تأثار می

 نیان دجیفد حال کارکردهیان اجتمیا ی میاارس همدها. دلی در  انرا تا حاددن تغاار می

ا ی يییارن کنییا. در مییاارس هفشییمنا آمییفزان را در ردابیی  اجتمییتفانییا دانشدارد، زيییرا می

آمفزنا که انبفهی از اطال ات را پردازش نماينا د از اين اطال یات در جهیت آمفزان میدانش

تفاننا با منابع  لمیی جهیان، معلمیان د آمفزان میيادگارن باشتر استذاده کننا. هم  نان دانش

(. فنادرن آمفزشی که بتفانا تیأثار 2003، 1رهاما) آمفزان ماارس ديگر ارتباط برقرار کننادانش

افزار ناسیت، بلکیه شیامل  س تآمفزان د معلمان داشته باشا،  رفاًزيادن در ماارس د دانش

هان ديگر ناز به درسیتی بیه فرآينا طراحی آمفزش مؤثراست که در آن، فنادرن رايانه د رسانه

اجیران  ان ارايیه مقتیفا دشفنا. فنیادرن شیامل ابزارهیايی اسیت کیه از آنهیا بیرکار برده می

گیردد. بنیابراين، مقیفر آن بايیا هان بهتر، استذاده میهان آمفزشی د يادگارن به ردشفعالات

آمیفزان متناسی  بیا در میاارس هفشیمنا دانش (.2011، 2مفر) برنامه درسی د يادگارن باشا

سیتعاادهان بیالقفه پردازنا د تفجه به بادر کردن همه ااستعاادها د  الي  خفد به يادگارن می

خییفرد. همچنییان برنامییه بییه  شییم میهییان آمفزشییی د فف آمییفزان در تمییامی فعالاتدانش

آمفزان دجیفد نیاارد. معلمیان در مقادديتی در ادامه ردنا يادگارن د پاشرفت تقصالی دانش

ارن آمفزان را در فراينا يادگشفنا که راهنمايی دانشاين ماارس به مت صصانی تفانا تبايل می

آمیفزان بیه منیابع دانیش بیران انجیام دادن بر  هاه دارنا، بیه  یالده آنیان در دسیتاابی دانش

(. در اين 1392فرن د همکاران، ) ان دارناهان تققاقاتی د پژدهشی نقش تسهال کنناهفعالات

                                                 
1. Rahimah 

2.  Moore 
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باشیا، کننیاه شیناخت د دانیش مینف  ماارس نقش سنتی معلمان که منبع ا لی دانش د ارايه

گرن اد گرن د هیاايتشفد که نقش تسهالآمفز تبايل میکنا. معلم به راهنمان دانشمیتغاار 

کنا تا  گفنگی يادگارن، استذاده از آمفز کمک میباش از نقش آمفزشی ادست. معلم به دانش

(. 2007، 1مالزن آمفزش د پردرشدزارت ) ها در زناگی داقعی د اجتما ی را فرا گاردآمفخته

آمیفزان را تفاننا به جان آنکیه خفدشیان تمیام سیفازت دانششمنا معلمان میدر ماارس هف

هايشان را جستجف نمیفده د بیران سیايرين بیازگف پاسخ بگفينا، از آنها ب فاهنا پاسخ پرسش

 (. 2003، 2يفنسکف) کننا

آمیفز ماارس به نهادن نفآدر د پفيا که دانششفد که فنادرن در ماارس هفشمنا سب  می

آمفزان را به شبکه گسترده جهان کنا، تبايل شفنا، دانشتر میتر، کنجکادتر د خال انگازهرا با

ان که بتفاننا دانش پايه دساع د نگاهی جهیانی کسی  کنا به گفنهدانش د اطال ات متصل می

آمیفزان پیردرش میی دهیا کیه بیران پیردازش میؤثر د کارآمیا هايی را در دانشکننا، قابلات

هان مفرد نااز بران دسیتاابی مسیتقل بیه يیادگارن در ها د قابلاتا است، نگرشاطال ات مذا

هان درسیی (. میاارس هفشیمنا بیه سیب  برنامیه2006، 3ماينیارد) دهاتمام  مر را رشا می

هیان ها د ردشهان نیف، داشیتن طایف دسیاعی از برنامیهپذير، امکان تاريس با شافهانعطاف

هان فیردن د تفجیه آمفز، با در نظر گرفتن تذادتش دانشآمفزشی د مقفريت ب شاان به نق

تفاننا در جهت از بیان بیردن يیا کیاهش آمفزان میباشتر به ناازها،  الئ  د استعاادهان دانش

شکاف آمفزشی مفثر د مذاا باشنا.  را که، جامعه اطال اتی آيناه ناازمنیا افیرادن اسیت کیه 

هت رشا د تفسعه به کار برنا. در اين شراي  ماارس اطال ات را خالقانه در ج بتفاننا فنآدرن

هیا آمفزانی پرسشگر د کادشیگر دارنیا تیا بتفاننیا بیا اسیتذاده از فنادرنهفشمنا نااز به دانش

تیا آمفزان نایاز دارنیا (. در  نان شرايطی دانش1393مشايخ، ) يادگارن خفد را تعما  ب شنا

ابی به  نان اهاافی، ناازمنا گسترش مشیارکت دستاهان کالمی خفد را تقفيت نماينا. مهارت

باشا. اين امر بر اساس دياگاه فالنیارز آمفزان در فراينا يادگارن د آمفزش مید فعالات دانش

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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آمفزان نااز د. در  نان يادگارن دانشمقفر منجر گردآمفزخفدتنظام، يادگارن خالقانه د دانش

ترن در کییالس درس د بییا معلییم دارنییا. ترغایی  د تقفيییت بییه تعامییل د ارتباطییات گسییترده

تفانیا بیه هايی هسیتنا کیه میهان آنان از جمله مؤلذیهآمفزان، در  احساسات د انايشهدانش

 (. 1394آنر، فتقی) هايی منجر گرددتقفيت  نان مؤلذه

در ابتاان اين بقث مطری شا، در ماارس مبتنی بر فادا، ديگر معلم به  نفان  گفنه کههمان

( د 1397سیراجی  طیاران، ) آمفز به  نفان يادگارناه  رف ن فاها بفددهناه د دانشآمفزش

تفانیا بیا هان ارتباطی د اطالتی د تلذا  آنها در ماارس بیه ديیژه میاارس ابتیاايی میفنادرن

آمیفزان، هیم بیه هان دانشهیا د تفانمنیانتأکایا بیر انیفا  يادگارن رديکردهان م تلف د با

تر د مشیارکت باشیتر يادگارن بهتر ايشان انجامااه د هم مفجبیات تعیامالت کالسیی سیازناه

آمفزانی که در ماارس هفشمنا دانشيادگارناگان در فرآينا ياددهی د يادگارن را فراهم آدرد. 

رن داران اسیتقالل د خفدم تیارن باشیترن نسیبت بیه مشغفل به تقصیال هسیتنا، در يیادگا

آمفزان ماارس  ادن می باشنا.  الده بر اين  فن در ماارس هفشمنا برخیی از دردس دانش

آمفزان ارائه می شفد، اين امر با ث افزايش جیذابات د تنیف  ان به دانشبه  فرت  نارسانه

خفد با ث افزايش انگایزه د  القیه در  شفد که اين امر هم به نفبهمقاطی مارسه بران آنها می

هیان کیالس درس هیا د فعالاتآمفزان اين میاارس د مشیارکت باشیتر ايشیان در بقثدانش

(. از سفيی در میاارس هفشیمنا بیا ارائیه بیازخفرد در 1391زاده د همکاران، حکام) گرددمی

رتقیان درگایرن نهنیی فراينا يادگارن، ايجاب مشارکت باشتر يادگارناه در فراينا يیادگارن، ا

آمیفزان شیفنا کیه دانشمثبت يادگارناه د همچنان ارائیه تکیالاف ا یال د داقعیی با یث می

در  (.2004، 1دادل) ان جان بران برقرارن تعامل د اظهار نظر در کالس درس پااا کنناانگازه

ناخته برخی کشفرها، به ديژه انگلستان که به  نفان آزمايشیگاه آمیفزش د پیردرش در دنایا شی

ان در هايی میرتب  بیا  لیفم رايانیهدر تمام سطفی پايه، دردس د ددره 2015شفد، از سال می

تراز با دردس ت صصی نظار رياضی د فازيیک گردد که ارزش آن همماارس م تلف ارايه می

. در آلمان ناز برنامه استذاده د تلذای  فیادا در برنامیه درسیی در  هیار حیفزه نیفآدرن، 2است

که دلایل ا یلی ايین  3د يادگارن، مايريت آمفزشی د تفسعه مرز ماارس فعالات دارد ياددهی

                                                 
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  

http://www.education.gov.uk/aboutdfe/armslengthbodies/a00200461/qcda
http://www.oecd.org/Document/55/0,3343,En_2649_34519_33932151_1_1_1_1,00.Html
http://www.oecd.org/Document/55/0,3343,En_2649_34519_33932151_1_1_1_1,00.Html
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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 

تفانا به  نیفان رهنمیفد د راهکیارن هان آمفزشی برتر دنااست، میدر نظاماهمات بازن فادا 

درن هر یه باشیتر سازن د بهرهبران نظام آمفزشی کشفر ايران ناز  مل کرده د امکان  ملااتی

 از اين فنادرن در ماارس د به ديژه ماارس هفشمنا را فراهم آدرد. 

گارن مثبت ماارس هفشمنا در ارتقیان يیادهان به اين ترتا ، لزدم تفجه باشتر به ديژگی

ت رسا د ززم است امکانات د تجهایزاد تعامالت سازناه در کالس درس ضردرن به نظر می

هیان بیه ردز هر یه باشیتر در میاارس گفنیاگفن دارد شیفد تیا مطلفب د متناس  با فنادرن

 يین زمانیهانا. لیاکن در منا گردها بهرهآمفزان باشترن بتفاننا از مزايان اين نف  آمفزشدانش

افزارهیا رممفانعی همچفن کمبفد امکانات،  ام آشنايی ب ش زيادن از معلمان با نقفه کاربرد ن

ژه هان مربفط به تجهایز میاارس بیه ديیبر بفدن زيرساختافزارن، هزينهد رفع ايرادات س ت

منا نظایر ها د مبیانی فلسیذی میاارس هفشیبران بار ن ست د نایز  یام آشینايی بیا ديیاگاه

ن شفد که ززم اسیت از طريی  برگیزاردسازگرايانه مشاهاه میرديکردهان مشارکتی د ساخت

ا هان آمفزشی مناس  د ناز متقا ا سیاختن مسیئفزن د متفلایان آمیفزش د پیردرش بیکارگاه

آمیفزان ها بیران دانیشفاياه دقا  به فراهم نمفدن هر ه باشتر اين نف  آمفزش -تقلال هزينه

 ان م تلف آمفزشی همت گماشته شفد. هددره

 منابع 
، (. نقشه راه میاارس هفشیمنا، معادنیت آمیفزش متفسیطه1390) استان تهران آمفزش د پردرشاداره کل 

 تهران:  اپ مطبف اتی ايران.

 .(. طراحی د آشنايی با مراکز مفاد د منابع يادگارن، تهران: سمت1394) افمل ناا، مقمارضا

 .هان ياددهی د يادگارن. تهران: سادازن(. رسانه1387) امارتامفرن، مقما

 .ديرايش تهران: يادگارن(. د آمفزش ردانشناسی) ترباتی شناسیردان (.1384) اسما ال باابانگرد،

 ت.هان جايا در آمفزش، تهران: سم(. کاربرد فنادرن1393) ندفن، شهناز

شیفر کهان فراردن ساستم آمفزش  الی (.  الش1390) فر، ساا لی د  انی، نذاسهربانی، رسفل؛ هاشماان

 .44-17(. 6) 2ريزن رفاه د تفسعه اجتما ی، در ردنا تفسعه اجتما ی، برنامه
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اکیی، (. اشا ه نفآدرن د پاياه يادگارن الکتردن1395) رحامی ددست، غالمقسان د رضفن، ساا باس    

 .23-11(. 4) 3شناسی،  لفم ترباتی د ردان

تباطیات فردن: درسینامه ار(. رفتار غارکالمی در رداب  ماان1388) د مک کردسی، ج. س. ريچمفنا، د. پ.

 پفر، تهران: دانژه. سادات مفسفن د ژيال  بااهللغارکالمی، ترجمه فاطمه

ارتباط آن  د(. مازان هم فانی رداب  کالمی د غارکالمی معلمان در جريان تاريس 1391) زاها بابالن،  ادل

 .61-46(. 1) 1شناسی مارسه، آمفزان، مجله ردانقصالی دانشبا پاشرفت ت

ها د (. بررسیی نقیاط قیفت، ضیعف، فر یت1389) پفر، باتا د  املی، جیاللقصاب ، شرتزمانی، بی بی

 .68-36(. 6) 1هان آمفزشی، تهاياهان فراردن ماارس هفشمنا، فصلنامه نفآدرن

، انتشیارات ن الکتردناکی؛ مبانی، طراحی، اجرا د ارزشیاابی(. يادگار1397) سراجی، فرهاد د  طاران، مقما

 دانشگاه بف لی سانا.

 .آمفزش د پردرش(. سايت رسمی دزارت 1390) سنا راهبردن ماارس هفشمنا

هان هفشمناسیازن میاارس د ارزيیابی دضیعات (. شناسیايی مؤلذیه1394) سلامی، جمال د رممانی، قباد

 .61-41(. 2) 6ت در  لفم ترباتی، ماارس، فن آدرن اطال ات د ارتباطا

شیاه درا ا(. ارايه مالی جهت ارزيابی  فامل مفثر بر برنامه درسی پاس گفن 1390) پفر مطل ، فرهادشذاع

 .41-28(. 2) 8ريزن درسی، در ماارس هفشمنا، مجله پژدهش در برنامه

آدرد ره الکتردناکی، فصیلنامه (. تعامل در مقا  آمفزش1390) طبسی، سااه زکاه د ساان نظرلف، سااطاهر

 . 43-27: 66نفر، 

 .1-4(. 4 ) 5(. فهم سفاد اطال اتی. مجله الکتردناکی نما،  1385) اهلل زيزن، فاض

کشیفر. تهیران: مؤسسیه  آمیفزش د پیردرش(. فنادرن اطال ات بستر ا یالحات در 1383)  طاران، مقما

 .تفسعه فنادرن آمفزشی ماارس هفشمنا

 .تبريز دانشگاه تاريس،  اپ  هارم، انتشارات فنفن د هاردش (.1394) نارآنر، اسکفتقی

 (. بررسی مشکالت د مفانع ماارس هفشمنا مقطع متفسیطه شیهر تهیران، ا یذهان:1389) قادرن, مصطذی

 ارشا دانشگاه آزاد ا ذهان.نامه کارشناسیپايان

ن نیفين د میاارس هفشیمنا، رشیا هیا(. فنادرن1393) سیا ان، نبیی د بیاغی، مقمیا ،قاسفنان، حماا

  .31-28(. 4) 30تکنفلفژن آمفزشی، 

 ، تهران: سردش.4(. ارتباط شناسی ، ج 1380) راد، مهانمقسناان

 .تهران: سردش جمعی(، گردهی، فردن،ماان) انسان ارتباطات (.1385) مهان راد،مقسناان
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