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  ∗عادل زاهد بابالن

  ∗∗كيا مهدي معيني
  چكيده

ي  آموزان دوره  دانش– بيـن معلـمان تعامل كالميايـن پژوهـش به منظــور بررسي وضعـيت 
بدين منظور از . وزان انجام گرفتآم ابتدايي در جريان تدريس و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي دانش

ي ي  چند مرحلهتصادفيي   نفر به شيوه400ي ابتدايي شهرستان اردبيل، تعداد   نفر معلم دوره1600بين 
ي بعدي انتخاب  نفر به عنوان نمونه 10831هاي اين معلمان به تعداد  آموزان كالس دانش. دشانتخاب 

بدين . بندي تحليل تعاملي فلندرز بود رك و جدول طبقهاطالعات، اسناد و مداآوري   جمعابزار. شدند
آموزان هر كالس در پايان سال تحصيلي به عنوان مالك پيشرفت   دانشي هترتيب كه ميانگين نمر

 فلندرز به عنوان متغير ي  دهگانههاي ك از عامليتحصيلي آن كالس و تعداد كدهاي ثبت شده براي هر 
اساس فرمول اسكات  بر) ثبات بين مشاهده گران(ين ضريب پايايي تر  كم.بين در نظر گرفته شد پيش
 ي ها به صورت مشاهده دادهآوري   جمعروش.  كه مقدار پايايي مناسبي است؛ محاسبه شد81/0برابر 

دست آمده پس از توصيف، با ه هاي ب داده.  و روش پژوهش از نوع تحقيقات همبستگي بود؛حضوري
از كل جريان : ستا پژوهش به شرح زير هاي هبرخي از نتيج. دشتحليل  چندگانهاستفاده از رگرسيون 

 درس از سوي معلم و ن سهم مربوط به سخنراني و توضيحتري تعاملي كالس به هنگام تدريس، بيش
هاي تعاملي  لفهؤبين م. ترين سهم مربوط به درك و قبول احساس فراگيران از سوي معلم بوده است كم

داري وجود  ي معني آموزان رابطه ر جريان تدريس با پيشرفت تحصيلي دانشآموزان د  دانش-معلم
  ). >01/0P(داشت 

  

  .  تحصيلي، پيشرفتبندي تحليل تعاملي فلندرز جدول طبقهتعامل كالمي،  :هاي كليدي واژه
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  مقدمه
ابتدايي، متوسطه و ( هاي تحصيلي رده و در تمام ؛ي درسي است تدريس كانون هر برنامه

ي  ي همه تدريس بخشي از تجربه. ي معلمان است ترين روش مورد استفاده  رايج) عالياحت
 و ها ههاي تفكر نه تنها معلمان بلكه مديران مدرس ا و شيوهه انتظارعمقدر  كه ،ماست

 سياسي، فرهنگي، اجتماعي، ،هاي تربيتي واحدهاي آموزشي، والدين، تدوين كنندگان خط مشي
تدريس در . آموزشي ريشه داردهاي  وسيله و مدرسهو سازندگان ، معماران ها مدرسهو مالي 

هايي است كه شامل دو  كالس، تركيبي از سخنراني، مبــاحثه، آموزش فردي و ساير فعاليت
 گوناگوني از تدريس صورت گرفته هاي تعريف. ريزي و تعامل است ي اساسي برنامه مرحله
 عملي ي ها در حوزه  به تعدد فعاليتي نظري  در حوزهها كه تعدد تعريف  بطوري.است

  .شده استمنجر ) هاي مختلف تدريس روش(
 كه منظور از آن تغيير ،داند  ميكسانيتدريس را هر شكلي از ارتباط بين ) 1970 (1گيج

آميدون و . ها رفتار كنند  به آن روش)خواهند  مييا(توانند   مي ديگركسانيهايي است كه  روش
 كه در شكل ابتدايي، گفتگوي كالس ؛دانند  ميا يك جريان تعاملتدريس ر) 1990 (2هانتر

 و طي فعاليت از پيش تعريف ؛دهد  ميآموز روي  و بين معلم و دانش؛گيرد  ميدرس را در بر
  ).1382 پور، عابدي،  موسيازنقل (رود   ميشده، به پيش

 هاي عنـصر  ترين  يكي از اصلي   ،هاي مختلف تدريس    متنوع و روش   هاي صرفنظر از تعريف  
ي تدريس و در مجموع تعــامل      ها تيآموزان به فعال   شندهي دا  ي پاسخ  تدريس با كيفيت، نحوه   

ارتبـاط در   ) 1994 (4به اعتقاد كل و چـان     ). 2007،  3سالبرگ(آمـوزان است    بين معلـم و دانـش   
 تشخيص قوي يـا     اصلدر   و   . نقش بنيادين در تدريس كارآمد دارد      ،تدريس عنصر اساسي بوده   

لـذا  . آموز نهفته است  دانش-عيف بودن تدريس معلم، در چگونگي برقراري ارتباط بين معلم ض
 در جريـان تـدريس و ارتبـاط آن بـا پيـشرفت        آموز  دانش -بررسي وضعيت تعامل كالمي معلم    

 حاضـر درصـدد اسـت بـه         ي ي است كه مقاله   ي مساله  ابتدايي يها  مدرسهآموزان   تحصيلي دانش 
  . اردبيل بپردازددر شهرستان بررسي آن

                                                           

1-  Gage 

2-  Amidon & Hunter 

3-  Sahlberg 

4-  Cole & chan 
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  تحقيق ي پيشينه
ي در اثربخشي ي  نقش عمدهآموز اغلب پژوهشگران معتقدند كيفيت ارتباطي معلم با دانش

؛ 2007، 2؛ دارلينگ هاموند1988، 1نيدلز(آموزان دارد  تدريـس او و ايجاد يادگيري در دانش
 ي هـراري رابط و وجود معلـمان كارآمدتر جهت برق،)2006، 3 استايجر وگوردون، كين

 همين معلمان هستند كه  چون)2004، 4الك (.استآموزان در مدرسه حياتي  با دانشپسنديده 
تواند افق اميدبخشي از دوسـتي، تعـادل، حمايـت، امنيت،   ميسازند كه  ميمدرسه محيطياز 

  ).2002، 5كريسته(آموزان به ارمغان آورد  موفقيت، احترام و سعادت را براي دانش
 خوب توان هاي معلم ترين ويژگي يكي از اصلي) 2008( 6نظر تامپسون و آندرسونبه 

هاي درس از  هاي مشاهده شده در كالس نگرانيو اغلب است؛ برقراري تعامل در كالس درس 
عامل اصلي موفقيت ) 2000 (7هاي ريان و كوپر  طبق يافته.شود  ميعدم تعامل مناسب ناشي

معتقد ) 1383 (پور  موسي .ي ارتباط معلم با آنان است س، نحوههاي در آموزان در كالس دانش
ايجاد ارتباط، استمرار ارتباط، اثربخش ساختن ارتباط، و اتمام و  (است تدريس با چهار اقدام

  .يابد  مي ظهور)تكميل ارتباط
دارند كه   مي اظهار، بر همين موضوعپافشاريبا ) 2001 (8، دِژونگ و اِستوتروبرو

ذكر اين  . باشد يادگيرنده در تعامل)يا تعدادي( كه معلم با يك ،پذيرد  ميامي انجامتدريس هنگ
هايي  ي راه ارتباط عبارت است از همه.  كه ارتباط تنها صحبت كردن نيست،نكته ضروري است

 و اين كنش و واكنش بخشي ؛شود  ميكه از طريق آنها كنش و واكنش بين افراد، سازمان داده
طوسي و  آبادي، منشي ، طهوريان، لطفژادن خوي(دهد   ميي افراد را شكلپذير از جامعه

  ).1374نژاد،  نظري
 المي و غيركالمي انجام صورت ك دو بهآموز  دانش- ارتباط معلم،در جريان تدريس

  المي كند، درگير ارتباط ك  مي و به نحوي از زبان استفاده،كند  ميوقتي معلمي صحبت. گيرد مي
  

                                                           

1-  Needles 

2-  Darling- Hammond 
3-  Gordon, Kane, & Staiger 
4-  Luk 

5-  Christie 
6-  Thaompson & Andrerson 
7-  Ryan & Cooper 
8-  Brower, Dejonge, & Stout 
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 ي هي و اراريف، توضيح موضوعي تع هي، ارات معلم به بيان حقيق،ن ارتباط كالميدر جريا. است
 تر  آموزشي نقش ارتباط كالمي سنگينهاي  و با پيچيده شدن موضوع؛پردازد  مي دستورالعمل

 ،س و نقش محوري آن در جريان تدريسبا توجه به اهميت ارتباط در كالس در .شود مي
 زمينه تجزيه و تحليل ارتباط، جهت بهبود تدريس انجام هاي چشمگيري در شتاكنون تال
  . گرفته است

سير، روايي و پايايي مناسبي تر و از نظر تعبير و تف  سادههايي كه از نظر اجرا يكي از روش
 و 5؛ ليون2002، 4؛ راق2007، 3؛ صبا2008، 2سنوز و هورنبرگر(  است1 روش فلندرز،دارد

در اين ). 2006، 7و بيهاي   ؛2005، 6؛ وبلز و بركل مانز1382آذر،  ؛ فتحي2008همكاران، 
. س درس، ده عامل معرفي شده استروش براي تحليل چگونگي تدريس و ارتباط در كال

 يك تا چهار مربوط هاي  كه از بين آنها عامل؛ يك تا هفت به گفتار معلم مربوط استهاي املع
.  معلم مربوط است تدريس مستقيم پنج تا هفت بههاي  و عامل،به تدريس غيرمستقيم

 هاي هآموز و عامل دهم به سكوت در كالس درس و نكت به گفتار دانش هشت و نه، هاي عامل
. آورده شده است) 1( در جدول آنها به همراه كدهاي ها اين عامل. ابهام مربوط است

 و ؛ گرفتههاي زيادي در دنيا بر اساس جدول تحليل تعاملي فلندرز در دنيا انجام پژوهش
  . هاي زيادي در اين زمينه صورت نگرفته است  در كشورمان پژوهشبدبختانه

درس بيش از دو سوم وقت كالس به هاي   معتقدند كه در كالس8 فلندرزافرادي همچون
ي   بر عهدهگذارثرا و از اين رو تسهيل ارتباط . استمرتبط گفتار معلم و ارتباط كالمي بانحوي 
نشان داد كه از كل جريان ) 2000 (9يهاي موريس يافته ).1382آذر،  از فتحيبه نقل (ست معلم ا

  .آموزان است  درصد مربوط به دانش44ه معلم و  ب درصد مربوط56ارتباطي، 
  فراهم آمدن امكان بحث و گفتگو و ارتباط در ) 1385(دار و همكاران  در پژوهش لياقت

  

                                                           

1-  Flanders 

2-  Cenoz & Hornberger 

3-  Saba 

4-  Wragg 

5-  Lyon 

6-  Wubbells & Brekelmans 

7-  Hai & Bee 

8-  Flanders 

9-  Maurice 
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 در پيشرفت تحصيلي دانشجويان دان،اتنب اس در مقايسه با آموزش يكسويه از جا،كالس درس
 امكان صحبت داده آموزان دانشهايي كه به  و همچنين در كالس. دار داشته است  معني مثبتثرا

تر بوده  داري بيش معني هاي سخنراني بطور كالس هاي ارتباطي آنان درمقايسه با ، مهارتشده
هاي كالمي   و مهارتانادتاطي اسهاي ارتب بين مهارت) 1385(در پژوهش اسماعيلي  .است
  . مثبت به دست آمده استي  دانشجويان رابطهگذارثرا با شنود ،آنان

 ، با تحــليل رفتـار ارتباطي معلمان در كالس درس)2008 (1بالت، كالينبرگ و گرينبرگ
هاي  يافته. مربوط است معلم به گفتار اه  درصد ارتباط2/65 كه ندا به اين نتيجه دست يافته

 3بندي تحليل تعاملي فلندرز جدول طبقهبا استفاده از ) 2008( 2فيظ، نصيرالدين، و اشتياقاح
)FIACS (دهد در حدود دو سوم زمان ارتباطي كالس درس به گفتار معلمان   مينشان
و از كل گفتار معلمان، دو سوم . داشته استاختصاص ) تدريس مستقيم و غيرمستقيم(

  .داردختصاص ااختصاص به تدريس مستقيم 
از :  زير حاصل شده استهاي ه نتيجFIACSبا استفاده از ) 2008 (4سالبرگدر پژوهش 

 ترغيب و ،) درصد1/0 (درك و قبول احساس فراگيرانكل جريان ارتباطي كالس درس، سهم 
 طرح ،) درصد4/0 ( قبول و يا استفاده از نظرهاي فراگيران،) درصد4/1 (تشويق فراگيران

 ي هي ارا،) درصد5/53 ( سخنراني و توضيح معلم،) درصد2/10 (معلم از سوي پرسش
 8/1 ( انتقاد شديد يا توجيه آمرانه،) درصد1/3( رفتاري هاي پرسشدستورالعمل و يا طرح 

 گفتار فراگير به حالت آزادانه و ،) درصد4/22 ( معلمپرسش ي  گفتار فراگير درباره،)درصد
در مجموع  . بوده است) درصد6( ابهام هاي هكوت و نكتو باالخره س)  درصد1/1 (آغازگرانه

با توجه به اينكه گفتار آزادانه و . داشته استاختصاص  درصد زمان كالس به گفتار معلم 70
آزاد هاي   درصد است، جريان ارتباطي كالس از كالس5تر از  آموزان كم  دانشي آغازگرانه

  .فاصله دارد
اين نتيجه حاصل شده است كه تدريس غيرمستقيم ) 2008(در پژوهش ليون و همكاران 

هاي  يافته. تر است آموزان اثربخش معلمان در مقايسه با تدريس مستقيم آنان در موفقيت دانش

                                                           

1-  Blatt, Kallenberg, & Greenberg 

2  -  Hafiz, Naseeradin, & Ishtiagh 

3-  Flanders' Interaction Analysis Category System 

4-  Sahlberg 
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 يادگيرندگان را بطور ،معلماني كه در جريان تدريسدهد،   مينشان) 2005 (وبلز و بركل مانز
 سبب پيشرفت ،اند نمودهغيرمستقيم استفاده  و از تدريس ،اند  كردهدرگير موضوع بافعاالنه 

البته اين رابطه خطي نبوده و در صورت . اند تر يادگيرندگان خود شده تحصيلي و شناختي بيش
  . يابد  ميپيشرفت تحصيلي كاهشحدِ بيش از بهينه شدن 

آموزان بر گفتار معلم،  بين متغيرهاي نسبت گفتار دانش) 1382(در پژوهش محمودي 
 نسبت تدريس غيرمستقيم بر تدريس مستقيم بطور   معلم بر توضيحات وي،شپرسنسبت 

همچنـين . به دست آمده استداري   مثبت معنيي جداگـانه با متغير پيشرفت تحصيلي رابطه
داشته دار وجود   منفي و معنيي تدريس مستقيم با پيشرفت تحصيلي رابطهنسبت بين متغير 

  .است
  

  هاي تحقيق هدف
ي  دورههاي   كالس در جريان آموزش درآموز  دانش- معلمتعامليش وضعيت در اين پژوه

 با پيشرفت تعامليهاي   بين مؤلفهي رابطه و 88-87در سال تحصيلي  شهرستان اردبيل ابتدايي
 . شده است زير پاسخ داده هاي پرسشبر اين اساس به و آموزان مطالعه  تحصيلي دانش

  در جريان آموزش چگونه است؟آموز ش دان- وضعيت تعامل كالمي معلم  -1

تعامل كالمي ده گانه بر اساس جدول فلندرز با پيشرفت تحصيلي هاي  لفهؤآيا بين م  -2
 آموزان رابطه وجود دارد؟ دانش

بيني پيشرفت تحصيلي  در پيش) فلندرز(ده گانه هاي  لفهؤكدام از م سهم هر  -3
 آموزان چقدر است؟ دانش

  

  شناسي تحقيق روش
  تحقيقروش 

  .روش تحقيق از نوع توصيفي و همبستگي است
  

  گيري  و روش نمونه جامعه

 ابتدايي شهرستان ي هاي دوره  معلم كالس نفر1600ي آماري اين پژوهش را  جامـعه
  روش .داد  ميتشكيل 87 -88آموز آنها در جريان سال تحصيلي   نفر دانش48324اردبيل و 
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  :گيري به اين ترتيب بود  نمونههاي ه مرحلي وي گيري تصادفي چند مرحله نمونه
  . انتخاب شد شهرستان اردبيليها مدرسه از بين يتصادفصورت  به ها مدرسه  -1
  . به صورت تصادفي انتخاب شد سوم به باالي پايههاي  كالس  -2

اساس فرمول  ي آماري بر حجم نمونه
2

2

2/ ..

d

qpZ
α n= 5/0 كه=q=p) ترين  بيش

ثر ا كاهش به منظور . كالس محاسبه گرديد400 برابر d= 05/0 و Z=96/1و ) ننسبت ممك
 تحصيلي سوم، چهارم و ي هاي پايه انتخابي از كالسهاي   تحصيلي نمونهي دورهمتغير مزاحم 

. ي بعدي مدنظر بوده است  كالس انتخابي به عنوان نمونه400آموزان  دانش. پنجم ابتدايي بودند
دهد ارتباط   مي اين روش به محقق اجازه.بودنوع تحقيقات همبستگي روش اين پژوهش از 

 با متغيري مشخص مورد پژوهش قرار -چه به تنهايي و چه به صورت گروهي- چند متغير را
  ).1385نيا،  حافظ(دهد 

  

  اطالعاتآوري   جمعابزار

 هاي هنمرآوري   جمعبراي(مورد نياز پژوهش با استفاده از اسناد و مدارك هاي  داده
  تحليلبنــدي  مشاهده مبتــني بر جدول طبقهفهرستو ) آموزان پيشرفت تحصيلي دانش

 ) جريان تدريستعامليوضعيت هاي  دادهآوري   جمعبراي (FIACS تعاملي فلندرز
آموزان هر   تحصيلي دانشي  مندرج در كارنامههاي هبدين ترتيب كه معدل نمر. شدآوري  جمع

لي، به عنوان مالك پيشرفت تحصيلي آن كالس و فراواني كدهاي كالس در پايان سال تحصي
الزم به توضيح است . بين در نظر گرفته شد ثبت شده براي هر عامل به عنوان متغيرهاي پيش

تعامل  ي دهگانه هاي ي و متغير عاملي كه مقياس سنجش متغير پيشرفت تحصيلي، فاصله
  . كالمي، نسبي بوده است

  

  ار تحقيقروايي و پايايي ابز

ا زمان  زماني كه فلندرز آن را مطرح كرده است ت1970 از سال FIACSروايي محتوايي 
 انواع كيد قرار گرفته است كهأ تيد شده و اين نكته مورديحاضر توسط اغلب محققان تأ

ل ثبت و ضبط  قابFICASاساس  آموزان در جريان تدريس بر  دانش- ارتبــاط ممكن معلمان
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، 4و بيهاي   ؛1382آذر،  ؛ فتحي2002، 3ق؛ را2007، 2صبا؛ 2008، 1نبرگرسنوز و هور(است 
2006 .(  

  بــا اســتفاده از فرمــول اســكاتFIACSاســاس  شــده بــرآوري   جمــعهــاي پايــايي داده

e

eo

p

PP

−

−
=

100
 π و 2  كـه در آنPi     ،سـهم كـدهاي هـر گـروه Po  ميـزان 

بـدين  .  نسبت يا سهم موافقت مورد انتظار محاسبه گرديد Peها، تعداد گروهk نسبت موافقت، 
 بـاال اساس فرمول     و بر  ؛ كالس اقدام به كدبرداري نمودند     12گر از تعداد     ترتيب كه دو مشاهده   

 كـالس  12ترين مقـدار در بـين     كه كم ،دشميزان موافقت و يا همخواني مشاهده گران محاسبه         
 كه نشان از ميزان همخواني مناسـب        ؛دش محاسبه   95/0ا  بترين مقدار برابر      و بيش  81/0با  برابر  
  .است

  

  ها دادهروش تجزيه و تحليل 

 بدين ترتيب كه مشاهده گران .ي حضوري بود ها به صورت مشاهده دادهآوري   جمعروش
 ثانيه در 3ك گذشت راگانه و اد پس از آموزش و تمرين كافي در خصوص كدهاي ده

اقدام گانه   كدهاي دهتعامليك ليست، به ثبت وقايع اساس چ  بر،ها حضور يافته كالس
 ثانيه، هر رفتاري كه در آن 3روش ثبت نيز بدين طريق بود كه پس از گذشت هر . نمودند

الزم به . شد  مي ثبت به آن رفتارزد، كد مربوط  ميآموزان سر لحظه از جانب معلمان يا دانش
 ،گر ي حضور مشاهدهي به روش مشاهدهتر است كه به طور حتم در هر مطالعه  توضيح بيش

در اين پژوهش براي به حداقل رساندن اثر . كند  ميرخداد متغيرها را از جريان عادي خارج
  در انتهاي كالس،آموزان در كالس درس حاضر شده  آنها به همراه دانش،گر حضور مشاهده

آموزان به  نشگشت و دا پس از گذشت مدت زماني كه جريان به حالت برمي. نشستند مي
 پژوهش به صورت 1 پرسش .نمودند  ميرخدادها شروع به ثبت ،كردند  ميحضور آنان عادت
  .دش پژوهش با استفاده از رگرسيون چندگانه تحليل 3و  2 هاي پرسشتوصيفي گزارش و 

                                                           

1-  Cenoz & Hornberger 

2-  Saba 

3-  Wragg 

4-  Hai & Bee 
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  تحقيقهاي  يافته

س به هنگام تدريس، سهم ، از كل جريان تعاملي در كالس در1جدول هاي  طبق داده
 4/41 درصد مربوط به تدريس غيرمستقيم و 7/16. (است)  درصد1/58(گفتار معلمان برابر 

آموزان برابر  همچنين از كل جريان تعاملي، سهم گفتار دانش). درصد مربوط به تدريس مستقيم
 پرسشي  ارهآموزان درب  درصد مربوط به پاسخ و يا هر نوع گفتار دانش3/28. ( درصد است33

 درصد 9/8). ازگرانهغآموزان به حالت آزادانه و آ  درصد مربوط به گفتار دانش7/4معلم و 
 هاي در بين عامل. دارداختصاص جريان ارتباطي كالس درس نيز به سكوت و موارد ابهام 

مربوط به درك و قبول احساس فراگيران از )  درصد7/0(ترين مقدار   كم، فلندرزي دهگانه
به سخنراني و توضيح درس توسط معلم )  درصد2/32(ترين مقدار  معلمان و بيشجانب 

  .مربوط است
  
   در جريان تدريسانآموز  دانش- معلم كالميتعامل وضعيت . 1جدول 

 آموز دانش/ كد           رفتار مشاهده شده از معلم              
  فراواني

  وقوع رفتار
  درصد

  وقوع رفتار
  7/0  1045  درك و قبول احساس فراگيران  1
  5/3  5554  ترغيب و تشويق فراگيران  2
  5/2  3971   فراگيرانقبول و يا استفاده از نظر  3
  0/10  16017   معلم از فراگيرانپرسش  4

تد
يم

ستق
ر م

 غي
س

ري
  7/16  26587   تدريس غير مستقيمجمع  

  2/32  51305   درس توسط معلمسخنراني و توضيح  5
  1/7  11345   رفتاريهاي پرسشه دستورالعمل و طرح ايار  6
  1/2  3345  انتقاد شديد و توجيه آمرانه  7

يم
ستق

س م
دري

ت
  4/41  65995   تدريس مستقيمجمع  

  
  
  

  گفتار
  معلم

  1/58  92582   گفتار معلمجمع           
  3/28  45097  معلمپرسش ي پاسخ فراگيران درباره 8

 ي شروع كننده(گير به حالت آزادانه گفتار فرا  9
  )گفتگو

7435  7/4  
  گفتار 

  آموزان دانش
  33  52532   گفتار فراگيرجمع

  9/8  14337  سكوت يا نكات ابهام  10  سكوت
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آموزان در جريان تدريس با پيشرفت تحـصيلي         دانش - معلم  كالمي تعاملهاي     مؤلفه ي  رابطه  .2جدول  

  آموزان دانش

  
  مجموع

 مجذورات
df 

  مجذور
 F  sig R  ميانگين

    Rمجذور
  تصحيح شده

  رگرسيون
  باقيمانده

  كل

8/184  
6/120  
4/305 

10  
387  
397  

48/18  
31/0  

  

3/59  
  
  

000/0  
  
  

78/0  60/0  

  .اساس جدول فلندرز  جريان ارتباطي بري دهگانههاي  لفهؤ ممقدار ثابت: بين پيش

  .آموزان پيشرفت تحصيلي دانش: مالك
  

 محاسبه 60/0 تصحيح شده برابر Rجذور و م=R 78/0 مقدار ،2جدول هاي  طبق داده
 جريان تدريس تعامليهاي  لفهؤي بين م  كه رابطهدادنشان >P 01/0 و F)10 و 387(=3/59. گرديد

 پيشرفت  درصد تغيير60به عبارت ديگر . تدار اس آموزان معني با پيشرفت تحصيلي دانش
ان و ــ بين معلمتعاملياي ه هــلفؤم اس تغييرــاس توان بر  ميآموزان را يلي دانشــتحص
  .آموزان در جريان تدريس تبيين نمود دانش

  

  .آموزان بيني پيشرفت دانش آموزان در پيش  دانش- معلم كالميتعاملهاي  لفهؤ سهم م .3جدول 
  ضرايب استاندارد

 نشده

  ضرايب
  استاندارد

  

B  
  خطاي

  Beta  استاندارد
T Sig 

  مقدار ثابت
  ندرك و قبول احساس فراگيرا

  ترغيب و تشويق فراگيران
   فراگيرانظرقبول و استفاده از ن

   از سوي معلمپرسشطرح 
  سخنراني و توضيح معلم

   رفتاريپرسشه دستورالعمل و طرح يارا
  انتقاد شديد و توجيه آمرانه

   معلمپرسشي  گفتار فراگير درباره
  گفتار فراگير به حالت آزادانه

  سكوت يا ابهام

97/1  
26/0  
18/0  
122/0  
172/0  
107/0  
138/0  
058/0  
38/0  
174/0  
017/0 

062/0  
050/0  
056/0  
051/0  
068/0  
070/0  
063/0  
065/0  
050/0  
070/0  
056/0  

−  
199/0  
129/0  
098/0  
128/0  
065/0  
083/0  
043/0  
286/0  
125/0  
051/0  

92/31  
17/5  
22/3  
39/2  
52/2  
52/1  
19/2  
89/0  
60/7  
50/2  
26/1  

000/0  
000/0  
001/0  
017/0  
012/0  
129/0  
029/0  
377/0  
000/0  
013/0  
207/0  
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 هاي عامل) Beta(بتاي  فلندرز، سهم ي  دهگانههاي  از بين عامل،3جدول هاي  طبق داده

 پيشرفت يبين  در پيش، و سكوت يا ابهام ه آمرانه،ي معلم، انتقاد شديد و توجسخنراني و توضيح

 ي بقيهبتاي سهم . )<05/0P(يست دار ن  درصد معني95 سطح اطمينان با ،آموزان دانشتحصيلي 

دار است   درصد معني95 در سطح اطمينان ،آموزان دانش پيشرفت تحصيلي يبين عوامل در پيش

)05/0P<( .معلم، پرسشي  دار نيز، به ترتيب سهم گفتار فراگير درباره  معنيهاي املو از بين ع 

 از همه ،ن از جانب معلم ترغيب و تشويق فراگيراسرانجامدرك و قبول احساس فراگيران و 

  . تر است بيش

  

  گيري بحث و نتيجه

تر از گفتار  پژوهش نشان داد كه سهم گفتار معلمان در كالس درس بيشهاي  هيافت

در مقايسه با سهم گفتار )  درصدي1/58سهم ( هر چند اين مقدار .آموزان بوده است دانش

 هايي همچون  پژوهشي ه با نتيج آني تر است، مقايسه بيش)  درصدي33سهم (آموزان  دانش

 )1970(فلندرز  و) 2008( سالبرگ ،)2008( و همكاران فيظاح ،)2008(بالت و همكاران 

 كه در دهد  مي نشان،مبني بر اختصاص دو سوم جريان تعاملي كالس درس به گفتار معلمان

 به .ندشو  ميآموزان در جريان تدريس شركت داده ي تحت مطالعه، دانش نمونههاي  كالس

همخوان ) 2000(  موريسي اين نتيجه با يافته. آموز محور است درس دانشهاي  عبارتي كالس

با )  درصدي7/16رقم ( سهم تدريس غيرمستقيم معلمان از كل گفتار آنان ي  اما مقايسه.است

تري  دهد كه معلمان تمايل بيش  مينشان) 1970فلندرز، (نرمال هاي   درصدي در كالس55رقم 

  . دريس مستقيم و انتقال صرف محتواي آموزشي دارندبه ت

گفتار كل  فراگيران از ي سهم گفتار آغازگرانه و آزادانه ،ي ديگر پژوهش نشان داد يافته

 درصد در مقايسه 7/4( معلمان خيلي ناچيز است هاي پرسش به  آنانپاسخدر مقايسه با  ،آنان

 بوده  محدودمعلمانپرسش به پاسخ ان، آموز به عبارت ديگر گفتار دانش. ) درصد3/28با 

 با ها هاين نتيج. درس استهاي  آموزان در كالس تر دانش نشانگر آزادي عمل كم كه ؛است

هاي  بدو خدمت، و دورههاي   تربيت معلم، دورههايتوجه به ساختار آموزش معلمان در مركز
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نشان ) 1384، پور سي مو:به عنوان نمونه(ها  زيرا پژوهش.  طبيعي استضمن خدمت به نظر

كه به عنوان منابع ( تدريس هاي ها و فن  روشدرسيِهاي  داده است كه در محتواي كتاب

، اعم از ايجاد ارتباط -  تمامي جريان ارتباطي به هنگام تدريس)دشو  ميآموزشي معلمان معرفي

 عبارتي بر معلم  بر مديريت معلم يا به -استمرار ارتباط، اثربخش ساختن ارتباط و اتمام ارتباط

  درصد تغيير60 نشان داد،  چندگانه تحليل رگرسيونهاي ه همچنين نتيج.محوري استوار است

 در آموزان تعاملي بين معلمان و دانشهاي  لفهؤآموزان بر اساس م پيشرفت تحصيلي دانش

ن و  تامپسوهايي همچون  و يافتهها هاين يافته همسو با نظري. ريس قابل تبيين استدجريان ت

، كل و )2008(، سالبرگ )2000(، ريان و كوپر )2007(، دارلينگ هاموند )2008(آندرسون 

) 1988(، و نيدلز )1382(، محمودي )2004(، الك )2006(، گوردون و همكاران )1994(چان 

آموزان همسو  در پيشرفت تحصيلي دانشچگونگي ارتباط معلمان كيفيت و مبني بر نقش 

  در پيشرفت تحصيلي ،تر، جريان تعامل كالمي معلمان به هنگام تدريس  به عبارت ساده.است

 . است عامل مهميآموزان دانش

مل اين است كه سهم سخنراني و توضيح معلم، انتقاد شديد و توجيه آمرانه، أ قابل تي نكته

 در و. دار نيست آموزان معني بيني پيشرفت تحصيلي دانش و سكوت و نكات مبهم در پيش

تدريس غيرمستقيم هاي  لفهؤو نيز سهم م معلم پرسش ي هم گفتار فراگيران دربارهمقابل س

 و ها هبا نظرينتيجه  اين .دار است آموزان معني بيني پيشرفت تحصيلي دانش معلمان در پيش

) 2005(، وبلز و بركل مانز )2009(، ليون و همكاران )2008(هايي همچون سالبرگ  يافته

 رسد علت ناهمخواني  ميبه نظر. ناهمسو است) 1382(ي محمودي   با يافته،همسو بوده

، اين است كه پژوهش مذكور در )1382(محمودي  پژوهش ي با يافته اين پژوهش  ي نتيجه

 محدوديت اصلي اين پژوهش در عدم همكاري مناسب .ي متوسطه انجام گرفته است دوره

ثرپذيري جريان ا همچنين امكان .ود و معلمان با مشاهده گران بها مدرسهبرخي از مديران 

 سعي در به حداقل رساندن آن، محدوديت برخالفگران،  عادي آموزش از حضور مشاهده

تر به   به هنگام تدريس سعي نمايند كم،شود  ميپيشنهاد به معلمان .ديگر اين پژوهش بود
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فعاليت  درتر   بيشآموزان را  در عوض، دانش؛سخنراني و توضيح مستقيم درس بپردازند
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