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Abstract 

The purpose of this study was to evaluate the role of new teaching methods on interactive 
communication between teacher and students. In the traditional educational system, 
teaching and learning methods are based on listening, verbal expression and memorization 
of educational content and the emphasis is on passive methods. Consequently, students' 
motivation and interest in learning is lost, which leads to academic failure.This descriptive 
research is conducted via mixed method. The research community was made up of 
knowledgeable and expert in the field of research with at least 5 years of experience in 
teaching and educating students as well as a master's degree. 40 people were selected out of 
the community through judgment and data saturation criteria. Collected data from semi-
structured interviews were coded using content analysis method. In addition, Semi-
structured interview tools were used in the qualitative section. A quantitative section 
questionnaire was prepared based on the variables identified in the qualitative section, 
including new teaching methods, traditional teaching methods, barriers to new teaching 
methods and teacher-students interactive communication, and distributed among primary 
school teachers using the available method.In total, 247 compete questionnaires were 
returned. Quantitative data were analyzed by Spearman correlation coefficient test. The 
results showed that traditional teaching methods do not play a role in teacher-student 
interactive communication, but new teaching methods as well as the barriers play a role in 
interactive communication between teacher and students. 

Keywords: Education, New educational methods, Relationship, Teacher-students 
Interaction, Traditional method of education. 
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 آموزان های نوین آموزشی در ارتباطات تعاملی معلم و دانش نقش شیوه

 4یمظفر افسانه ،3رومندین الیل ،2یلیاسماع کیتاج هی، سم1ینلیبهروز ز

 رانی، تهران، ایشرق، دانشگاه آزاد اسالم ، واحد تهراندانشجوی دکتری علوم ارتباطات. 1

 رانی، تهران، ایرق، دانشگاه آزاد اسالمش گروه علوم ارتباطات، واحد تهراناستادیار، . 2

 رانی، تهران، ایگروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسالماستادیار، . 3

 رانی، تهران، ایدانشگاه آزاد اسالم قات،یتحق واحد علوم و گروه علوم ارتباطات،دانشیار، . 4

 (11/09/1933: ؛ تاریخ پذیرش11/11/1931: تاریخ دریافت)

 دهیچک

هرای   بیان لفظی و حفظ مطالب درسی استوار است و برر روش  ،دادن های تدریس و یادگیری براساس گوش روشسنتی در نظام آموزشی 
افرت تصیری ی نیایران    ، کره در نتیجرة آن   رود برای آموختن از برین مری   آموزان دانش قةانگیزه و عال ،در نتیجه. شود می فعال تأکید غیر
پرژوهش  . آموزان برود  های نوین تدریس در ارتباطات تعام ی مع م و دانش یوهشاساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش  بر این. شود می

خبرگان مط ع و متخیص در حوزة موضوعی پژوهش جامعة پژوهش را تشرکی    جامعة پژوهش، .توصیفی با رویکرد آمیخته انجام گرفت
آمروزان، هیننرین، حرداق  مردرص تصیری ی فرو         ر زمینة آموزش و تع یم به دانشسال تجربه د 5خبرگان در این بخش حداق  . دادند

در ایرن پرژوهش برا اسرتفاده از روش     . ها انتخاب شدند نفر به روش قضاوتی و با معیار اشباع داده 00از بین افراد جامعه  .لیسانس داشتند 
کرار گرفتره    ساختاریافته در بخش کیفری بره   ابزار میاحبه نییه. ساختاریافته کدگذاری شد های حاص  از میاحبة نییه تص ی  مضیون داده

هرای نروین    های سنتی تدریس، موانرع روش  های نوین تدریس، روش شده در بخش کیفی، شام  روش بر مبنای متغیرهای شناسایی. شد
ابتدایی به روش دردسترس توزیع  آموزان، پرسشنامة بخش کیی تنظیم شد و میان مع یان مقطع تدریس و ارتباطات تعام ی مع م و دانش

نترای  نشران   . های بخش کیی با آزمون ضریب هیبستگی اسپیرمن تص ی  شد داده. پرسشنامة کام  بازگردانده شد 102در مجیوع، . شد
 ی مع رم و  ی تدریس نوین در ارتباطات تعامها روشآموزان نقش ندارد، اما  ی سنتی تدریس در ارتباطات تعام ی مع م و دانشها روشداد 

 .آموزان نقش دارد ی تدریس نوین در ارتباطات تعام ی مع م و دانشها روشآموزان نقش دارد و موانع  دانش

 . های نوین آموزش آموز و مع م، روش سنتی آموزش، شیوه ارتباطات، آموزش، تعام  دانش: یدیکل  واژگان
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  مقدمه

بیان لفظی و حفظ  ،دادن راساس گوشتدریس و یادگیری ب های روشسنتی در نظام آموزشی 

خالقیت و ، ذوق ،در نتیجه. شود می تأکید فعال غیر های روشمطالب درسی استوار است و بر 

، که در رود میآنان برای آموختن از بین  قةو انگیزه و عال شود میان نادیده گرفته آموز دانشابتکار 

 طراحی طوری ، این نظامنظام آموزشخروجی براساس  .شود میافت تحصیلی نمایان نتیجة آن 

 پرورش و  آموزشباید در نظام . ان از مدرسه شده استآموز دانشموجب گریز  شده است که

نجات  .کاسته شودتا از نرخ ترک تحصیل  ردظرفیت ایجاد ارتباط زندگی و مدرسه را به وجود آو

شاید یک  ،انآموز دانشرای ب معنا یبانتزاعی و  روح یباز حالت خشک و  پرورش و  آموزشنظام 

مدرسه با یادگیری  یها زنگدر غالب آموز  دانش. از افت تحصیلی باشد جلوگیریراه اصلی 

جاری و  ای گونه به، حال آنکه در ورای مرزهای مدرسه افراد در بستر زمان ددار سروکارموضوعی 

باید مشوق پویایی و رفتار  بنابراین، ،کنند میاز دانش زندگی  یا حوزه بندی تقسیمپیوسته بدون 

بلکه هدف باید یادگیری  ،کردن کار معلم و سازمان باشد آساننباید هدف . ان بودآموز دانشخالق 

. داردنیاز نوین تدریس به ایجاد شرایط و محیط مناسب  های شیوه. آموزان باشد ی دانشمؤثر و کارا

آموز و معلم  ارتباط یا تعارض دانشهای مختلفی به ارزیابی یا شناسایی عوامل مؤثر بر  پژوهش

نوین تدریس  های شیوهنقش  ها اما در این پژوهش( 2931یارمحمدیان و محمدپور، )اند  پرداخته

پژوهش با عنوان  ، تا کنون پژوهشیبنابراین .ان ارزیابی نشده استآموز دانشدر ارتباطات معلم و 

را تشکیل   جامعهبعد هر  ترین بنیادیآموزش با توجه به اینکه  از سویی،. است نگرفتهحاضر انجام 

همچنین، آموزشی  ،معلمان نقش کلیدی در فرایند و اثربخشی آموزش دارند گفت توان می دهد، می

اماکن  ،در حقیقت .شودان و معلمان اثربخش آموز دانشبا ارتباطات تعاملی مناسب بین  تواند می

راهنما، ناظر و  مانندهستند و معلم آموزشی جایگاهی برای هدایت، نظارت و یادگیری 

 های شیوه ةدرباردرسی، باید  ةماد ینةزمالزم در  های آگاهیمعلم افزون بر . دهنده است سازمان

انتخاب یک روش آموزشی مناسب . طراحی آموزشی و ارزشیابی آن نیز مهارت کافی داشته باشد

ش آموزشی باید متناسب با هدف و طراحی آموزشی است، رو ترین اقدامات در جریان یکی از مهم
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معلمان موفق  .شودچیزی باشد که قرار است یاد گرفته  ةکننده و اثرگذارند بیانمقصود باشد، یعنی 

شناختی و  ا عواملشاگردان خود را ب بلکه آنان، ،گر نیستنددهندگان فرهمند و متقاعد ارائهتنها 

و همچنین  ها پژوهشنتایج  .دهند میرا یاد  ها آنز ا مؤثر ةاستفاد ةنحوکرده و به آنان  آشنااجتماعی 

در  ها بودن آن ان و فعالآموز دانشزیادی بر مشارکت  تأکیدیادگیری  ةجدید و پیشرفت های نظریه

که بر همین  دهد میان رخ آموز دانشاین مشارکت بر مبنای تعامل بین معلم و . دارد حین تدریس

نوین تدریس در بین معلمان ابتدایی است  های شیوهسایی در پی بررسی و شنا پژوهش حاضر ،مبنا

ان و معلم آموز دانشنوین تدریس به ارتباطات تعاملی بین  های شیوهاز  یک کدام کندکه مشخص 

نوین تدریس بر ارتباطات  های شیوهکه آیا  پژوشه این استاصلی  بنابراین، پرسش .کند می کمک

 دارد؟ تأثیران و معلم آموز دانشتعاملی بین 

 آموزش

تواند به هدررفتن نیروها و  آن میبارة نگری درچیده است که هرگونه سادهیندی پیاآموزش، فر

در آموزش و ایجاد تحول  ةبنابراین، توسع .کندشکست مواجه را با  ها شود و تالشمنجر امکانات 

های  اهی از شیوهآگ. است های نوین اجرای آن یند آموزش و آگاهی از شیوهافرنیازمند شناخت آن 

توانمند و  افرادیمأموریت اصلی آموزش، تربیت  دارد، زیرازیادی نوین در آموزش اهمیت 

 داشته آحاد جامعه یالزم را برای حفظ و ارتقا های مهارتاست که دانش، نگرش و  شایسته

ای  عمدهمراقبت به روش صحیح نقش  دادن و انجام ها مهارت ةاز آنجا که یادگیری در توسع .باشند

 هدفمندتر و دارای ها آناز تدریس و یادگیری بیشتر باشد، اعمال ان آموز دانشهرچه درک  دارد،

الگوها و رفتارهای  تأثیرتحت  انآموز دانشیادگیری  ةشیو. استانطباق بیشتری با ذهن افراد 

 برای رفع نیروی انسانی کارآمدآموزش زیربنایی برای تأمین . گیرد میاجتماعی و فرهنگی قرار 

در  کلیدی یآموزشی عامل ةبرنام. یندهای آموزش نظری و عملی استاشامل فر و ضرورت دارد

 (.251، ص2933مختاری نوری و همکاران، ) ها، اهداف و موضوعات آموزشی است تعیین ارزش

بر  تأثیرگذاری ، باجانبه همه ةتوسع برایاست که  ینهاد آموزش ینتر مهم پرورش و  آموزش
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و رفع  مطلوب ةبه نتیج یمناسب را برای دستیاب یطزم، شراال ةزمین یجادجوامع و ا فرهنگ

 یناست که بهتر یهیبددر این میان،  (.253، ص2931شبیری، ) دکن یت فراهم مالمشک

سلطانی )کنند یجاد اان آموز دانشرا در  یادگیری یزانم ینکه باالتر ی هستندکسانگان دهند آموزش

 (.51، ص2939 یابانی،عجمی و س عربشاهی،

 یقدر ساختار، راه دق. است تدریس  ساختار، محتوا و روشی درس ةدر برنام یعناصر اساس

، اما راه آورند می به دست یادی، اطالعات زاز افراد یاریبس. شود تدریس می اطالعات ةتفکر دربار

 یتشق در رشد خالقعنوان مشاور و سرم نقش معلم، به ،همچنین .دانند یآن را نم ةتفکر دربار

 یسگوناگون تدر های روشو از  ،خود تسلط داشته ةرشت یبه محتوا یدمعلمان باو  دارداهمیت 

 یادگیریدر  یادیز یتاهم یزمعلمان به کارشان ن ةو عالق یزهانگ. بهره ببرند ها آنآگاه باشند و از 

 .مطلوب دارد

 یتخالق یجبر گسترش و ترو «انوزآم دانشهای  برنامه سازی غنی» یدر الگو شایان ذکر است

 :استکه به شرح ذیل  ،نظر قرار گرفته مد ی، اهدافیادشده یدر الگو .شده است تأکیددر مدرسه 

 .آموزان بااستعداد در دانش یتخالق یو ارتقا یختنبرانگ -

 .سازیبهبود کیفیت آموزش و گسترش دامنة طرح غنی -

که در طرح  معلمانی ینب ،رقابت یجا به یهمکار یجادمنظم و ا یآموزش ةبرنام ینتدو -

 .شرکت دارند

بتواند هر  که  طوری بهان فراهم شود، آموز دانش همة یبرا یادگیری ةامکان تجرب باید ،بنابراین

، 2935حسینی، ) کنند یخود ط یادگیریعالئق و سبک  ی،فرد های ییبا توانا یرا مقتض یریمس

 (.239ص

 تدریس

در . شود می یابی، اجرا و ارزشیاست که توسط معلم؛ طراح یاملدار متع، اقدامات هدفیستدر

 یستدر یندافر یکه قبل، ضمن و پس از اجرا شود میرا شامل  ییها مهارت ةمجموع یستدر ،واقع

تا  کند یکمک م آموز دانشبه . دکن یرا فراهم م آموز دانشو امکان آموزش  گیرد میصورت 
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 دشونائل  یادگیریبه  ،ظرن خود و اهداف مورد ییادگیرسبک  ،شده فراهم یطبراساس شرا

 (.1، ص2931صالحی، )

 الگوهای تدریس

2کنیا) های تدریس به سطوح مختلف آموزشی بستگی دارد شیوه و نوع
 .(1، ص1123و همکاران،  

 ،ها مهارتان در کسب اطالعات، نظرات، آموز دانشضمن آنکه به یس تدر یالگوها یریکارگ به با

به آنان  یزرا ن یادگیری ةو نحو یادگیری، ابزار شود میو ابراز نظرشان کمک  های تفکر راه

ان آموز دانش افزایش استعدادهای یس،تدر یآموزش با الگوها بلندمدت ةیجدر واقع، نت. آموزند می

آنان بر  یرگیاند و چ که کسب کرده یدانش و مهارت یلتر و مؤثرتر به دل آسان یادگیری یبرا

خود را در  های ییتوانا کند آموز کمک می به دانشنوع تدریس  زیرا .است دگیرییا یندهایافر

بلکه آنان  یستند،ن کنندهفرهمند و متقاعد دهندگان ارائهو معلمان موفق همواره  کار گیرد آموزش به

 یریگبهره اهکنند و به آنان ر وادار می یو اجتماع یسالم شناخت یفان خود را به تکالآموز دانش

 (.93، ص2939بهرنگی و آقایاری، ) ندده می یادرا  ها آنر از مؤث

 یالگو. آن است ةیکردر پ یسبینی عناصر مهم تدر با پیش ینیارچوب معچ ی تدریس،الگو

 ینریزی و تدو محتوا، طرح یلاست و در چارچوب آن تحل یادگیری یطمح ةکنند یس توصیفتدر

 ،ها ینکتاب، تمر یمحتوا مجدد دهی و شکل یشیتا بازاند یو درس یآموزش تحصیلی، ةبرنام

از . گیرد می یجا یابیخره ارزشالو با یانهبه کمک را یادگیریهای  برنامه ای، چندرسانه های برنامه

های  برنامهطراحی نمو و  و رشد یآموزان است، برا آموختن دانش یبرا ی یادگیریالگوها آنجا که

. کارگیری الگوهای مناسب بسیار مؤثر است به دار، ألهمس آموزان ی دانشبرا یژهو مناسب آنان، به

 یرفراگ یبرا یادگیری کردن ممکن ساده، عبارت یکدر  یسهدف از تدر ،کند اشاره می 1هنسون

 دهندة یاریصرف اطالعات به  ةدهند انتقالیک نقش معلم از  یس،تدر یدجد یدر الگوها. است

                                                           
1. Konia 

1. Henson 
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 ،کاهد یکار معلم نم یتاز اهم ین نقشا. است یافته ییرآموز تغ درس با دانش راهنما و هم یر،فراگ

 دربارةدانش خود را  باید معلمان ،حاضر در حال. است یدبلکه مستلزم دانش و مهارت جد

به  یپرورش سنت و  در آموزش. نندکدهی  سازمانباز ،یادگیریآموزش و  یندمداوم در فرا ییراتتغ

. شود کمتر داده می یتو خالق یفرد یعدادهااست کارگیری بهو  درونی شاگردان فرصت ارتباط

 ینهارتباط، شناخت شاگرد، استفاده از زم ینآموزش، فرصت ا یریتمد یالگوبا مراحل  بنابراین،

تفکر  ی،های تفکر تدّبر مهارت ی،علم یدهایپد یینتب یو خلق مطالب مرتبط برا ی یادگیریبرا

های  و خلق راه یافتنت، الحل مشک یبرا یهای عقل و مهارت یتفکر علم ی،انتقاد ی، تفکرمنطق

 (.31، ص2933بهرنگی و کردلو، ) گیرد حل مسائل مورد توجه قرار می یبرا اهم و ینجانش

محیط  ردنک اصل در فرایند تدریس فراهم. الگوهای تدریس در واقع، الگوهای یادگیری هستند

یفیت تدریس مستلزم تنظیم ک نکرد  بخشاثر. یادگیری است ةبرای تعامل فراگیران و بررسی نحو

زاده،  قلی حسین شعبانی ورکی و) منطقی برای یادگیری فراگیران است یها چالش اهداف روشن و

آن بر  ةبالقو تأثیر ،احساس معلمان در انتخاب نوع تدریس و همچنین ،در حقیقت(. 1، ص2935

 های تفاوت. (21ص ،1123، 2بوریس)دارد آموزان اهمیت بسزایی  یادگیری دانش برایندهای

 ارائة. (93، ص1123، 1درالین و والک نونز،) گذارد می تأثیرمعلمان  های تفاوتاجتماعی بر 

فراشاهی و ) دارد تأثیریادگیری و نتایج آن  برآیندهایآموز بر  شده توسط دانش  اطالعات تدریس

آموزان  لی دانشتحصی برآیندهایکیفیت تدریس بر  ،از سوی دیگر(. 291، ص1123، 9الدین تاج

  (.95، ص1123، 1کنالز و مالدونادو) دارد تأثیر

تدریس تمرین و تکرار است که به یادآوری و ایجاد نتایج بهتر در یادگیری  های روشیکی از 

 ،فعال یرغ یا یسنت یالگو در (.9312، ص1125، 5سیلز، سیلز و پینتو)شود  می منجر آموزان دانش

                                                           
1. Buric 

2. Nuñez, Derluyn & Valcke 

3. Farashahi & Tajeddin 

4. Canales & Maldonado 

5. Salles, Salles & Pinto 
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نظام،  یندر ا. از او اطاعت کند یدبا یادگیری یبرا آموز دانشدارد و  را بر عهده یاصل ةیفمعلم وظ

 یتشود، فعال توجه نمی یفرد های تفاوتاست، به  یفکامالً ضع یگروه یانو روابط م یهمکار

 یقدارد، معلم به تکرار دق یهکتاب تک یماست، معلم صرفاً بر مطالب و مفاه یمعلم خودمشارکت

 ،یمعلم در حکم منبع و مخزن اطالعات ینکهو خالصه ا ،دارد تأکیدن اآموز دانش یمطالب از سو

  (.93، ص2939بهرنگی و آقایاری، ) ان انتقال دهدآموز دانشموظف است اطالعات را به ذهن 

 ان در یادگیریآموز دانشتعامل معلم و 

 سعی مةه و کند فراهم انآموز دانش برای جذاب و شاد یمحیط که است این معلم وظایف از یکی

 در زیرا باشند؛ امان در گزندی و آسیب نوع هر از انآموز دانش تا بگیرد کار به را خود تالش و

 اهمیتی دلیل به بنابراین، .شد نخواهند محقق تربیت و تعلیم های هدف ترسناک و ناامن محیط یک

 ةحرف برای یاخالق یاصل عنوان به نرساندن آسیب دارد، انآموز دانش تربیت برای ایمن محیط که

 ازای  حرفه های مهارت و ها توانایی داشتن دلیل به معموالً معلم زیرا است؛ ضروری الزم و معلمی

صفایی مقدم و همکاران، ) باشند می ها آن فاقد انآموز دانش که است برخوردار اختیاراتی و اقتدار

به میزان تخصص  آموزان ترین عوامل تعامالت بین معلم و دانش یکی از مهم .(95، ص2935

اخالق در تعامالت اهمیت  همین زمینه، در (.22، ص1123، 2هیل و جونز)معلمان بستگی دارد 

آموزان و معلمان به شرایط دیگری  روابط بین دانش البته (.21، ص1123، 1باساک و کریت)دارد 

، 1123، 9بارکر هالیدی و) محیطعوامل فیزیکی  ،همچنین ،آموزان میزان شادابی و نشاط دانش مانند

 آموزشی های روش .بستگی دارد( 9، ص1123و همکاران،  1لیو)جنسیت، نژاد و اخالق ، (5ص

 ،بنابراین(. 1، ص2935راد،  قانعی) است ایران در علم انتقال کنونی مشکل ترین اساسی فردگرایانه

 و علمانم همکاری و یکدیگر با انآموز دانش برای همکاری را یادگیری محیط باید معلمان

                                                           
1. Hill & Jones 

2. Basak & Cerit 

3. Holdaway & Becker 

4. Liu  
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 ارتباط بودن، خندان مانند رفتارهای از توانند میها  آن ،منظور این به. کنند فراهم انآموز دانش

گیرند که این فرایند به این موضوع  بهره انآموز دانشبا  تعامل و درس کالس در طنز بیان چشمی،

 حس ایجاد یادگیری، محیط در مهم ینقش آموز دانش و معلم میان که روابط شود منجر می

 و خالقیت فکری، رشد در بیشتر ةانگیز تدریس، در اثربخشی در کالس، همکاری و مشارکت

شایان . شود منجر می مدرسه باالی عملکرد به، نهایت در که دارد انآموز دانش تحصیلی پیشرفت

 کالس در آموز دانش و معلم روابط کیفیت بررسی برای پژوهشگران این های ذکر است مالک

 ،مجموع در. گیرد برمی در را خاصیهای  جنبه و متفاوت استهای پژوهش حاضر  ا مالکب درس

 ، تعامل قابلشود می دیده عمده رویکرد دو متقابل های کنش و تعامالت بررسی در گفت، توان می

بر  بیشتر که وجود دارد آموز دانش و معلم تعامل سنجش برای هم ابزارهایی و است گیری اندازه

 متقابل کنش بررسی به 2بلومر ، نظیرپردازان نظریه از بعضی. است متمرکز معلم میکال رفتار

، 2939اقدسی و همکاران، ) اند کرده معرفی این حوزه در را تفسیری و کیفی رویکرد و اند پرداخته

آموز و  بین دانشمطالعات مختلف نشان داده است روابط سطح باالی نزدیکی، روابط (. 31ص

 ،1زی و روودا) متوسط به هیجانات، احساس، رفتار و توسعة علمی بستگی دارد طور معلم به

آموز مرتبط با  های مثبت روابط معلم و دانش دهند جنبه نتایج مطالعات نشان می( 253، ص1123

آموزان بتوانند  زمانی که دانش(. 331، ص1121و همکاران،  9گهلباخ)برآوردهای انگیزشی است 

 ،1123، و همکاران 1وانگ)مناسبی داشته باشند، وضعیت اجتماعی بهتری دارند با معلمان ارتباط 

و  5مولینا)محیط کالس است  آموز دانشیکی از عوامل مهم ارتباط مؤثر بین معلم و . (133ص

. در فهرست منابع انتهای متن درج نشده است با تمامی اجزا اضافه شود(. 1، ص1125همکاران، 

ان صورت پذیرد آموز دانشفردی  های تفاوتبر مبنای  باید انرفتارهای حمایتی معلم

                                                           
1. Blumer 

2. Wang 

3  . Gehlbach 

4  . Wang 

5  . Molina 
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ارتباطی و اطالعات  های مهارتکه  دارد اهمیت بسیاراین موضوع . (219، ص1121، 2مونتگومری)

، 1123، 1هتلوویک و هتلویک)ان باشد آموز دانشعلم در سطح مناسبی برای برقراری ارتباط با 

هنتر، ایندریکا و ) به تکنولوژی نیز اهمیت داده شود باید امروزه برای برقراری ارتباط. (21ص

محتوای دروس وجود دارد متفاوتی برای یادگیری  های روش(. 315، ص1125، 9پالسان

هایی که امروزه ساختار تدریس را تغییر  در حقیقت، یکی از روش(. 233، ص1125، 1گیبسون)

 (.9، ص1121ن، او همکار 5بلیک)آموزشی است  کارگیری وسایل کمک داده است، به

 آموز دانشاجتماعی معلم و  ةرابط

 به اجتماعی و رفتاری تحصیلی، پیامدهای دلیل درس به های کالس درون اجتماعی روابط ،واقع در

 بخش احساس، که طور همان. شوند می محسوب درس کالس از مهمهایی  جنبه منزلة

 اطالع شغلشان ماهیت سبب به ابتدایی علمانم برای ،است آموزشی های فعالیت از ناپذیری جدایی

 به توجه با متفاوت های موقعیت از بسیاری در و دارد باالیی اهمیت آموز دانش خانواده وضعیت از

 ةرابط توانند میها  آن ،همچنین. هستند مسئول خود انآموز دانش مقابل در درسی، ةبرنامهای  زمینه

 مشکالت و ها فعالیت با و بشناسند راها  آن و کنند جادای خود انآموز دانش با تری عمیقعاطفی 

 بخش آموز دانش و معلم روابط در حقیقت،. شوند درگیر درسی غیر و درسیهای  زمینه در آنان

 های محیط بسیاری در انآموز دانش است بدیهی. شود می محسوب موفق یادگیری و آموزش اصلی

 پایگاهی حکم در انآموز دانش برای معلمان ،تر روشن تعبار به. نیازمندند خود به معلمان یادگیری

تعامل  کیفیت. هستند پیرامون جهان ةتجرب و کشف برای راهنمایی و مشکالت در برابر امن

 با. دارد ویژه مدرسه اهمیتی در انآموز دانش موفقیت برای درس کالس در انآموز دانش با معلمان

 در اساسی نقشی انآموز دانش با معلم ةرابط ونگیچگ کهادعا کرد  توان می توصیفات این همة

                                                           
1 Montgomery  

2  . Hatlevik & Hatlevik 

3. Henter, Indreica & Palasan 

4  . Gibson 

5  . Blik 
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 ،همچنین ،انآموز دانش با معلم مثبت ةرابط. دارد انآموز دانش موفقیت و یادگیری انگیزه،

 مدرسه، به دلبستگی یادگیری، ةانگیز ایجاد اجتماعی کالس، و عاطفی ةرابط بر هم، با انآموز دانش

 دوستانه، حمایت و کمک مشکالت با در مواجهه بسیار تالش کالسی، های فعالیت در همکاری

 باشد تأثیرگذار دتوان می آموز دانش کارهای در آزادی و ایجاد مسئولیت میان فردی، رفتار درک

 (.35، ص2939اقدسی و همکاران، )

و  ،(9، ص1123و همکاران،  2گلسر) شود میحمایت احساسی معلمان باعث بهبود روابط 

آموزان و  ها در رابطه با ارتباطات دانش در ایجاد موانع یا رفع آن زاسب تأثیریعوامل اجتماعی 

  (.292، ص1123، 1لن و موسکاردینو)کند  معلمان ایفا می

 مؤثریادگیری های  فعالیتدر  ها آنان از کیفیت تعامل معلمان، بر درگیری آموز دانشادراک 

مشارکت، ارتباط هیجانی بین . است ان، مشارکتآموز دانشیکی از ابعاد تعامل معلمان با . است

معلمانی که در شاخص مشارکت . دهد می، و ماهیت متقابل این رابطه را نشان آموز دانشمعلم و 

 لذت ها آنو از تعامل با  دهند میان اختصاص آموز دانشه به فباال هستند، زمانی را به ابراز عاط

ان آموز دانشد سبب موفقیت توان می، آموز دانشمشارکت و قدرت تقسیم شده بین معلم و . برند می

 نفس اعتمادبهکه انگیزش درونی، شایستگی و  دهند میشواهد نشان . و رضایت معلمان باشد

معلمانشان گرم و حامی خودمختاری هستند، نسبت به  کنند میانی که احساس آموز دانش

بنابراین، مشارکت معلمان، . انی که دیدگاه منفی در مورد معلمانشان دارند، بیشتر استآموز دانش

 کند می  هان را برآوردآموز دانشودمختاری خنیاز به ارتباط، بلکه نیازهای شایستگی و  فقط نه

 (.11، ص2939حجازی و همکاران، )

 شناسی پژوهش روش

 .انجام گرفته است( کمی -کیفی)پژوهش حاضر توصیفی و با رویکرد آمیخته 

                                                           
1. Gasser 

2. Lan & Moscardino 
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ساختاریافته  های حاصل از مصاحبة نیمه تحلیل مضمون دادهدر بخش کیفی با استفاده از روش 

و متخصص در حوزة موضوعی خبرگان مطلع  جامعة پژوهش در این بخش،. کدگذاری شد

 ةسال تجربه در زمین 5حداقل  در این بخش خبرگان. دادندجامعة پژوهش را تشکیل پژوهش 

از بین افراد  .داشتند لیسانس فوقلی مدرک تحصی همچنین، حداقل ،انآموز دانشآموزش و تعلیم به 

ها با استفاده  در نهایت، داده .ها انتخاب شدند نفر به روش قضاوتی و با معیار اشباع داده 11جامعه 

 .تحلیل شد MAXQDAافزار  از نرم

آوری  ساخته حاصل از مرحلة اول بود، جمع طریق پرسشنامة محقق ها از در بخش دوم، داده

ر این بخش معلمان مقطع ابتدایی بودند که به روش دردسترس در نهایت، جامعة پژوهش د. شد

 .نفر انتخاب شد 111

و پایایی آن بر مبنای آلفای کرونباخ  و خبرگان تأیید شد تادانروایی این پرسشنامه توسط اس

 .، تأیید شد2و براساس جدول محاسبه 
 

  پرسشنامهآلفای کرونباخ . 1جدول 

 ها عداد پرسشت آلفای کرونباخ متغیر

 13 315 کل پرسشنامه

 1 332 تدریس سنتی های روش

 15 311 تدریس نوین های روش

 3 315 نوین تدریس های روشموانع اجرای 

 23 323 بودن تدریس تعاملیهای  متغیر ویژگی

 های پژوهش یافته

 آموزان، دانشآموزش و تعامل با  ةعمیق از افراد متخصص در زمین های مصاحبه دادن بعد از انجام

های  در این مرحله ابتدا مصاحبه. های انجام گرفت مصاحبه متن کدگذاری ة اول،در مرحل

 افزار نرمشده به  متن پیاده ،پس از تنظیم هر مصاحبه. ارزیابی  و بررسی شدبه ترتیب،  گرفته انجام
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MAXQDA ای  کد توصیفی است که نمونه 319حاصل این مرحله، تولید . وارد شده، و تحلیل شد

 .بیان شده است 1 از آن در جدول
 جدول ابعاد اصلی مصاحبه. 2جدول 

 تعداد زیرمجموعه ابعاد اصلی

 91 تدریس سنتی های روش

 523 تدریس نوین های روش

 33 نوین تدریس های روشموانع اجرای 

 112 بودن تدریس تعاملیهای  ویژگی

 .نشان داده شده استمربوطه در مصاحبه  های مؤلفهشده به همراه  ابعاد شناسایی ادامه،در 
 

 های تدریس سنتی متغیر روش دگذاریک. 3جدول 

 درصد فراوانی فراوانی  مؤلفه درصد فراوانی فراوانی مؤلفه

 3/1 2 توضیحی 3/53 11 سخنرانی

 3/1 2 یادسپاری 5/13 3 محوری معلم

 1/211 91 جمع کل 3/3 9 تلفیقی

 
 های تدریس نوین متغیر روش گذاریکد. 4 جدول

 درصد فراوانی فراوانی  مؤلفه درصد فراوانی فراوانی  مؤلفه

 1/1 1 یا مکاشفه 3/21 13 بارش مغزی

 e.5 2 1/1 روش 5/29 11 لهأحل مس

 1/1 2 بازدید علمی 1/22 53 ایفای نقش

 1/1 2 یا برنامهیادگیری  1/22 53 پردازی بدیعه

 1/1 2 تدریس انفرادی 3/3 13 یا مشاوره

 1/1 2 تدریس معکوس 1/5 13 بحث گروهی

 1/1 2 مغزمحور 9/9 21 پرسش و پاسخ

 1/1 2 شناخت فراگیر 3/1 25 کاوشگری

 1/1 2 ایجاد مهارت 1/1 21 نمایشی
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 درصد فراوانی فراوانی  مؤلفه درصد فراوانی فراوانی  مؤلفه

 1/1 2 خالق پیش 1/1 21 یادگیری مشارکتی

 1/1 2 بازگویی 9/1 21 رایانه یلةوس بهآموزش 

 1/1 2 بازدید 9/21 21 گردش علمی

 1/1 2 فعال غیر 1/2 3 سازی روش تیم

 1/1 2 محور مسئله 5/2 3 آزمایشگاهی

 1/1 2 چند حسی 5/2 3 استقرایی

 1/1 2 روش چالشی 5/2 3 اکتشافی

 1/1 2 پذیر انعطاف 1/2 5 کنفرانس

 1/1 2 دار فاصلهآموزش  1/2 5 ساختارگرایی

 1/1 2 اریهمی 1/2 5 سازمانده الگوی پیش

 1/1 2 فراشناختی 1/2 5 تعاملی

 1/1 2 بحث آزاد 3/1 1 دریافت مفهوم

 1/1 2 با استفاده از فیلم آموزشی 3/1 1 یا پروژه

 1/1 2 اطالعات شالگوی پرداز 3/1 9 پردازی داده

 1/1 2 کشف مفاهیم 1/1 1 مبتنی بر بازی

 1/1 2 واحد کار 1/1 1 توضیحی

 1/1 2 مستقل ةلعمطا t.p.s 1 1/1 روش

 1/211 523 جمع کل 1/1 1 تدریس متقابل

 
 های نوین تدریس روش یمتغیر موانع اجرا گذاریکد. 5 جدول

 درصد فراوانی فراوانی مؤلفه درصد فراوانی فراوانی مؤلفه

 2/2 2 ارزیابی مبتنی بر آزمون پایانی 2/39 11 پذیری سلطهگری و  سلطه

 2/2 2 نظام آموزشیفشار  3/5 5 آموز دانشتعدد 

 2/2 2 زمان کم آموزش 3/5 5 کمبود امکانات

 1/211 33 جمع کل 2/2 2 طرفه یکارتباط 

    2/2 2 روکراسی اداریوب
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 بودن تدریس های تعاملی متغیر ویژگی گذاریکد. 6 جدول

 درصد فراوانی فراوانی  مؤلفه درصد فراوانی فراوانی مؤلفه

 1/1 1 ایجاد تفکر انتقادی 3/91 33 آموز نشدابهبود ارتباط بین معلم و 

 5/2 9 ایجاد اطمینان متقابل 3/21 93 جویی مخالفت

 5/2 9 انآموز دانشافزایش خالقیت  3/25 91 آموز دانشبهبود ارتباط بین 

 1/2 1 ایجاد نشاط در کالس 1/3 23 آموز دانشارتباط تعاملی معلم و 

 1/2 1 زایش مشارکتاف 5/9 1 انآموز دانشافزایش همکاری 

 5/1 2 تقویت تفکر صحیح 1/9 3 وجود شرایط شاگردمحوری

 5/1 2 ایجاد فرصت کافی برای اندیشیدن 1/9 3 گروهیهای  ایجاد بحث

 5/1 2 افزایش درک متقابل 5/1 5 انآموز دانش سازی فعال

 5/1 2 ایجاد آگاهی و افزایش معلومات 5/1 5 ایجاد احترام و تعامل متقابل

 1/211 112 جمع کل 1/1 1 افزایش همدلی

شده،  و بر مبنای زیرکدهای شناسایی پژوهشپس از شناسایی متغیرهای  ة بعد،در مرحل

  .شد توزیع معلمان مقطع ابتداییپژوهش تنظیم و بین  ةپرسشنام

ابتدا ضریب همبستگی بین . ادامه بیان شده است درها در این مرحله  نتایج تحلیل داده

 .ای پژوهش محاسبه شدمتغیره
 

 بین متغیرهای پژوهشمن جدول ضریب همبستگی اسپیر. 7جدول 

 
های سنتی  روش

 تدریس

های نوین  روش

 تدریس

های نوین  موانع روش

 تدریس

ارتباطات تعاملی معلم و 

 آموزان دانش
213/1- 311/1 933/1 

 111/1 111/1 131/1 ضریب معناداری
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های سنتی تدریس و ارتباطات تعاملی معلم و  ین روشبضریب همبستگی ، 1براساس جدول 

به دست آمد که البته با توجه به ضریب معناداری، در سطح اطمینان  -213/1آموزان برابر با  دانش

ر ارتباطات تعاملی دسنتی تدریس  های این است که روشبه معنای درصد معنادار نیست و  35

 .نقش نداردان آموز دانشمعلم و 

تدریس نوین و ارتباطات  های روش بین 311/1، ضریب همبستگی دادتایج نشان نهمچنین، 

 بنابراین،. معنادار است 111/1 وجود دارد که در سطح معناداری انآموز دانشتعاملی معلم و 

 .نقش دارد انآموز دانشارتباطات تعاملی معلم و  درتدریس نوین  های روش

های تدریس نوین در ارتباطات تعاملی معلم و  موانع روش دهد از طرفی، نتایج نشان می

با توجه .  درصد نقش دارد 33بوده  و در سطح اطمینان  933/1 ضریب همبستگیآموزان با  دانش

اما با  .های تدریس نوین بر روابط تعاملی معلم و دانش آموزان نقش دارد به این نتایج موانع روش

ت بسیار کم ، به منظور بهبود روابط تعاملی معلم توجه به همبستگی در حد متوسط و نسبت تغییرا

 .توان سعی در رفع این موانع آموزشی داشت و دانش آموزان می

 گیری بحث و نتیجه

ای  اصلی توسعه در هر جامعه های مؤلفهاثربخشی نظام آموزشی همراه با رشد هر کشور از جمله 

ترین  مختلف، یکی از مهمهای  صهبا توجه به تحوالت و تغییرات سریع در عر. شود میمحسوب 

آموزشی  ریزی برنامهمبتنی بر اهداف جامعه تنظیم و  باید نظام آموزشی است کهای  ابعاد هر جامعه

نیز بر همین اساس صورت پذیرد تا افراد بر مبنای وظایف تعیین شده نظام آموزشی، آماده مقابله با 

زمینه یادگیری و یاددهی اغلب تمرکز بر  در .آینده باشند و عاملی برای توسعه باشندهای  چالش

ان آموز دانشد بر یادگیری توان میو راهبردهای یادگیری است که ها  مهارت، ها سبک، ها چارچوب

نوین آموزشی در ارتباطات  های شیوهواقع شود در این تحقیق که با هدف ارزیابی نقش  مؤثر

رابطه از خبرگان مربوط به موضوع مزبور تا ان بوده است که در این آموز دانشتعاملی معلم و 

رسیدن به اشباع نظری مصاحبه به عمل آمد و بر مبنای مشاهدات انجام شده نیز ابعاد تدریس 

نظر معلمان بوده  در مشاهده آنچه که بیشتر از سایر ابعاد مد. مورد ارزیابی قرار گرفته شده است
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که این  استدر حل تمرین و حل مسائل ان و مشارکت آموز دانشگروهی های  فعالیتاست، 

توسعه  دارند،تیمی را که سینرژی بیشتری های  فعالیتد اثرگذار بوده و توان میموضوع در آینده 

گروهی های  فعالیتنوین تدریس حتی در کشورهای پیشرفته از های  در علم آموزش. دهد

مربوطه مشارکت در تدریس است یکی دیگر از ابعاد . برند می حل تمرین بهره برایان آموز دانش

تا ابهامات ایجاد شده در  شود میان توضیح داده آموز دانشکامل بدون دخالت  طور بهکه هر بخش 

 سؤاالت، شرایطی ایجاد شود که مسئلهان برطرف شده و در صورت عدم حل آموز دانشذهن 

ه شود این موضوع ان در آرامش مطرح شده و به صورت کامل توسط معلمان پاسخ دادآموز دانش

ان و معلم به صورت دوستانه برقرار شده و کمک به آموز دانشتا تعامل بین  شود میباعث 

ان با یکدیگر برای حل تمرین آموز دانشمشارکت  ،از طرف دیگر. گردد می انآموز دانشیادگیری 

ان شده و آموز دانشکار گروهی باعث ایجاد تعامالت بهینه در بین  دادن یا مشارکت در انجام

و  پذیری مشارکتسطح  یدر گروه و همچنین عدم فردگرایی باعث ارتقا پذیری مسئولیت

ابعادی که در روش تدریس مطرح شده ترین  یکی از مهم. شود  می بهینه در گروه گیری تصمیم

مانند ابزارهای فیزیکی، لوازم آزمایشگاهی یا فیلم و  آموزشی کمکاست، استفاده از ابزارهای 

 ان از آنچه که معلمان مطرحآموز دانشسطح درک  ید به ارتقاتوان میکه  باشد می... و عکس 

ان توسط آموز دانشبا ایجاد انگیزه در بین  باید شده عوامل مطرح همة ،در واقع. کنند، منجر شود می

وضوح دیده شده که ایجاد انگیزه از  این موضوع در مشاهدات به. معلمان توسعه و تداوم یابد

ریق تشویق معلمان با امتیازهای مختص و ویژه برای فعاالن در گروه یا کالس توانسته است ط

منجر ان آموز دانشان و معلمان را توسعه داده و به افزایش سطح یادگیری آموز دانشتعامالت بین 

 های روشتدریس سنتی،  های روششده شامل  متغیرهای شناسایی شده رحبراساس موارد مط. دشو

ان و آموز دانشارتباطات تعاملی بین  در نهایت،تدریس نوین و  های روشنوین، موانع  تدریس

د که نتایج نشان دادند که شتحقیق بر مبنای همین متغیرها تنظیم و ارائه  های فرضیه. باشند می معلم

ان و معلمان نقشی ندارد ولی آموز دانشسنتی تدریس بر ارتباطات تعاملی بین  های روش

و معلم در رابطه  آموز دانشنوین تدریس و موانع مربوط به آن با ارتباطات تعاملی بین  های روش
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 ها روشاین  کارگیری بهنوین تدریس و  های روش کارگیری بهپس . بوده و بر این متغیر نقش دارد

د و نتایج حاکی از آن است که ارتباطات و منجر شوان آموز دانشیادگیری  ید به ارتقاتوان می

نوین تدریس از آن بهره  های روشکه در  داردان و معلمان اهمیت بسزایی آموز دانشمالت بین تعا

این موضوع در سطح کالن به زیرساختارهای کالن کشوری و ایجاد شرایط مرتبط . شود میبرده 

 .استتدریس مرتبط  های روشو در سطح خرد به امکانات مدرسه و اهمیت به  استبا تدریس 

کالس با مشارکت  ةتدریس و مدیریت بهین ةابزارهای ویژ کارگیری بهعلمان با م در نهایت،

 ةو به یادگیری و افزایش عالق دهندان ارتقا آموز دانشتعامالت را با  توانند میان آموز دانش

 .کنندان به یادگیری کمک آموز دانش
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