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 چکیده 

مدل مهارت تعویض مخاطب منظور ارائۀ به مخاطب تعویض مهارت هایمؤلفه شناساییاز انجام این پژوهش  هدف:

 شده است. استفادهبنیاد  هابوده است. رویکرد پژوهش کیفی و از روش نظریۀ داده معلمان در کالس درس

گیری هدفمند برای انتخاب نفر اول و از فن گلوله برفی برای انتخاب نفرات بعدی در این پژوهش، از روش نمونه روش:

صورت هدفمند تا جایی ادامه یافت که پژوهشگر با استفاده از مصاحبۀ نیمه گیری بهاستفاده شد. روش نمونه
وده ب ابتدایی شهر کرمانشاهدورۀ  معلمانجامعۀ آماری شامل تمامی  سید.ساختاریافته با اعضای نمونه به اشباع نظری ر

با  .صورت پذیرفتمصاحبهمجرب و نمونه مدارس ابتدایی  معلماناز نفر  21های کیفی با است. برای گردآوری داده

 گرفتهانجامهای وتحلیل محتوای مصاحبهاستفاده از نتایج حاصل از بررسی مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش و تجزیه

 است.

 شده و طی سه مرحلۀ کدگذاری باز،شناساییدر کالس درس  تعویض مخاطب معلمان مهارتهای شاخص ها:یافته

 پدیدۀ محوری در شش مقولۀ اصلی شرایط علی، معلمانتعویض مخاطب  ، مدلکدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی 

(، است یمقوله فرع 20 ها، شیوه اجرا وی اهداف، ویژگیمقوله اصل 3شامل واکاوی تعویض مخاطب در کالس درس: )

برداری در جهت بهره تعویض مخاطبگر و پیامدهای ای، شرایط مداخله، شرایط واسطهتعویض مخاطبراهبردهای 

 گردید. ارائه کالس و مدرسه
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 و بیان مسئله مقدمه
تدریس نوین و تغییر  هایروشبا توجه به  آموزشی و رویکردهایبا تغییر در  ریاخ یهادههدر   

ان در محیط آموزدانشکه مستلزم فعالیت بیشتر  1محور -آموزدانشبه سیستم  2محور-سیستم معلم 

 ایهکالسمطلوبیت  تیدرنهاو  دهیسازمانست، چیدمان میز و صندلی در چگونگی طراحی، اکالس 

 خانواده وضعیت از اطالع شغلشان ماهیت سبب به ابتدایی معلمان . براینقش بسزایی دارددرس 

 هایزمینه به توجه با متفاوت هایموقعیت از بسیاری در و است برخوردار باالیی اهمیت از آموزدانش

ی رابطه عاطف توانندمی هاآن نیان خود مسئول هستند. همچنآموزدانشدر مقابل  ،یبرنامه درس

و مشکالت آنان در  هافعالیترا بشناسند و با  هاآنکنند و  جادیان خود اآموزدانشبا  تریعمیق

پی برد که در  در مطالعاتش 3ویلیام فلوید (.2009Riley ,)شوند  درگیر غیردرسی و درسی هایزمینه

 .کندمیطرح  یکارآموزشدر یک روز  سؤال 341متوسط  طوربهیک نمونه از مدارس ابتدایی هر معلمی 

. پرسندمی سؤال 210متوسط  طوربهدریافت که معلمان ابتدایی در دروس علوم  4همچنین، جان مویر

متوسط  طوربهمطالعات اجتماعی  ایدقیقه 30معلمان پایه پنجم در یک درس  5چربندر مطالعات 

 یریادگی طیمح دیمعلمان با (.,Acheson and DamienGall, 2003 Behrangi) پرسندمی سؤال 44

 ,Fisher) ان فراهم کنندآموزدانشمعلمان و  یو همکار گریکدیان با آموزدانش یهمکاری را برا

Waldrip and Brok, 2005روابط مثبت یموفق در مدرسه مستلزم برقرار یریادگی طیمح کی جادی(. ا 

و انتظارات  یفرد نیروابط ب هاآندر ، دارند یقو یکه عملکرد آموزش ی(. مدارسLyman, 2000) است

از یک  توانندمی. معلمان (Nazari, Hasani and Shirbeigy, 2018) وجود دارند یلیتحص یعال

 توانندمییعنی آنان ؛ کنند سؤالپاسخ دهد یا از چند شاگرد  سؤاالتبخواهند به همه  آموزدانش

، فن مفیدی برای افزایش مشارکت و فراخوانی 4کنند. تعویض مخاطب« عوض»را  سؤاالتمخاطب 

 در هایپرسشنظرات متنوعی از شاگردان جهت بررسی و مالحظه آنان است. تعویض مخاطب توسط 

زیرا  دگیرمیان صورت آموزدانشدر سطح حقایق از  هایپرسشاز  ترآسانسطح باالتر شناختی بسیار 

 Acheson and DamienGall, 2003)ندارند در سطح باالتر شناختی تنها یک جواب  هایپرسش

Behrangi,.) هجینت ه: من بکندمیاشاره  بطالم نیا هبوده ب یوانقتی معلم جو ،7نتنایگ یمدکتر ها 

 هک تمن اس یصخورد شخبر نیو ا مهست سدر کال گیرندهتصمیمل من عام ،امرسیده یزیوف انگخ

 کی یزندگ توانممی و مهست یشگرف درتی قدارا ملعم کی عنوانبهمن  .آوردمی دیپد یاصخوّ ج

ونشستن فر ای افتنی اوج هک تمن اس خپاس نیا هاموقعیتدر تمام  .پر از سرور سازم ای وتارتیرهرا  ککود

                                                             
1. Teacher-centered system 
2. Student-centered system 
3. William Floyd 
4. John Muir 
5. Cheriben 
6. Switching audience 

7. Dr. Haim Guinant 
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 زین یعلم هایبررسی .کندمی نعییت ملعرا م ککود کیشدن  یوحش ایانسان شدن و  ران وحب کی

 .ود باشندخ ملعدارند همانند م تدوس یدوم زندگ لسا تدرصد کودکان در هف 33 هک دهدیمنشان 

 ,Abasi) اص دعوت کنندخ هایینگرشرفتارها، صفات و  هان را بآموزدانشلمان، عاگر م روایناز 

Hashemifarsi and Abasi, 2016) ،آنان  یشفاه هایآموزشنباشند  بندیپا هاآن هب لود در عمخ لیو

 .(Afsharnya, Abasi and Dastranj, 2018)ت واهد گذاشخن تأثیر زین

آن،  هک اندمشترک باهم کردیرو کیاما در  ،کنندمیعمل متفاوتی  هایشیوهبه لمان موفق عم    

 یعمل یبرا موردنیاز هایمهارتبدون  .باشدمی آمدو کار مؤثر طوربهکالس خود اداره کردن  ییتوانا

 Afsharnya, Abasi and) وردخ واهندخ تنیز شکس علطمند و مالقع لمانعحتی م کار نیکردن ا

Dastranj, 2018 ). هازمینهآوردن تمام  دیپد ،شودمیمطرح  نیآنچه تحت عنوان رابطه حسنه با معلم 

 در کارشان طیرا در مح آن تیو رضا زشیبه کار و انگ مندیعالقه ه،یروح جادیا یالزم برا طیشرا و

که بازخورد  انددریافتهپژوهشگران  (.Mir kamali, 2015) است وپرورشآموزشجهت تحقق اهداف 

 یوهنحاست. یادگیری یک مهارت جدید، به بازخوردی که با آن بتوان  مؤثرمعلم بر جریان یادگیری 

نیست ممکن است رفتار بد او  مندبهرهعمل به آن مهارت را درک کرد نیاز دارد. فردی که از بازخورد 

ر نکند و یا آموزش را بسیار زود خاتمه دهد. شکل خاصی از بازخورد، تحسین یا عبارات منفی تغیی

سزایی ب تأثیر، بخصوص در انگیزه آنان برای یادگیری آموزدانشدر رفتار  تواندمیاست. این بازخورد 

بگذارد. تحسین، شاگردان را برای یادگیری و دست برنداشتن از تالش خود در موقع بروز موانع تشویق 

 (.,Echeson and DamienGall, 2003 Behrangi)اثر معکوس دارد  درواقع. انتقاد شدید کندمی

( Hughes, Gleason and Zhang, 2005اثرگذار باشد. ) یلیتحص شرفتیبر پ تواندمیعملکرد معلمان 

 ,Caprara, Barbaranelli). دانندمی مؤثر هاآن تحصیلی پیشرفت بر را انآموزدانش از معلمان انتظارات

 2006 Malone, andSteca  )1انآموزدانش تحصیلی پیشرفت و 2معلم خودکارآمدی میان رابطه بر 

 انآموزدانشاز  معلم آموزشی و عاطفی حمایت معلم، خودکارآمدی و انتظارات بر . عالوهاندکردهاشاره 

مؤثر  هاآن تحصیلی هایموفقیت و پیشرفت بر تعامل این .شودمی انآموزدانش و معلم تعامل موجب

 یامدهایپ لیدل به درس هایکالسدرون  یروابط اجتماع درواقع .(Shin, Lee and Kim, 2009)است 

 Hughes) شوندمی مهم از کالس درس محسوب هاییجنبهبه منزلۀ  یو اجتماع یرفتار ،یلیتحص

 2009 Chen, and). ان با آموزدانشتحقیقات درباره رفتارهای مختلف معلمان با  ، نتایج3توماس گود

 ؛که همبستگی پیشرفت تحصیلی با طبقه اجتماعی بسیار زیاد است دهدمیپیشرفت تحصیلی نشان 

 محروم اجتماعی هایخانوادهیعنی احتمال بسیاری وجود دارد که شاگردان با پیشرفت کم متعلق به 

 Acheson)مرفه اجتماعی باشند  هایخانوادهان با پیشرفت تحصیلی بسیار متعلق به آموزدانشبوده و 

                                                             
1. Teacher self-efficacy 
2. Students' academic achievement 

3. Thomas Good 
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and DamienGall, 2003 Behrangi,.) یدرس براان در کالس آموزدانشبا  معلمان تعامل تیفیک 

 یتیاهم ( Cadima, Leal and Burchinal, 2010) ان در مدرسه، با توجه به اظهاراتآموزدانش تیموفق

 یان نقشآموزدانشرابطه معلم با  یچگونگ بود که یمدع توانمی فاتیتوص نیا هدارد. با هم ژهیو

(. اگر به Davis and Newberry, 2008) ان داردآموزدانش تیو موفق یریادگی زه،یدر انگ یاساس

 یریادگی توانمیداده شود در آن صورت  تیاهم یو موضوعات درس هابرنامهاز  شیان بآموزدانش

 ,Noddings) داد ان قرارآموزدانشرا تحت تسلط کامل خود  یریادگی ندیداد و فرا شیآنان را افزا

 د،یاز ام بانشاط، پر شاداب، دیکه مدارس با کندمی جابیا یآموزش هایمحیط تیماه ازآنجاکه .(2013

و  اهفعالیتاز  تیحما نظرات، و دیعقا رشیدرست، احترام، اعتماد متقابل، پذ یتوأم با روابط انسان

کمک  عنوانبه توانمیرا  2تیحما .(,Nell 2012) اداره شوندی مشارکت گیریتصمیم ،یگروه یکارها

بر کمک معلمانشان حساب کنند،  توانندمی نکهیان از اآموزدانش کو در انآموزدانش کردن معلمان به

 ای یاجتماع تیظرف جادیبه ا روابط مثبت منجر (.;Anterop, 2006 Ancess, 2003) کرد فیتعر

در کالس درس الزم و  اثربخش یلیتحص انجام کار یکه برا شوندمی یتیاز ارتباطات حما ایمجموعه

یک منبع مهم  آموزدانشبا ارتباط معلم  (.,Adams and Forsyth, 2009 Ancess) هستند یضرور

 ,Ardalan and Hoseinchri ؛O’Connor, Dearing and Collins, 2011 ) است حمایت اجتماعی

جنبۀ اصلی حرفۀ تدریس به پیامدهای  عنوانبهنقش محوری دارد  انآموزدانشکه در یادگیری  (2010

 در این مدل تأکید بر رفتار معلم (.Roorda, Koomen, Spilt and Oort, 2011) کندیمآموزشی کمک 

رابطۀ مطلوب و دوستانه، تعامل  .کندمیان ایفا آموزدانشدر تعامل با  ایکنندهتعییناست که نقش 

ارتباط »نۀ آنچه در زمی پیشرفت تحصیلی دارد.و بسیاری بر میزان انگیزش  تأثیر آموزدانشبین معلم و 

پیامدهای تحصیلی و »، صرفاً اهمیت این رابطه نیست؛ بلکه است توجهجالب «آموزدانش-معلم

اینکه باعث درگیری فعال تحصیلی  ازجملهدربردارد؛  انآموزدانشمهمی است که برای  « 1انگیزشی

 Cadima, Doumen, Verschueren and؛ Juvonen, 2007) شودمیان در کالس درس آموزدانش

Buyse, 2015.) در موفقیت  «آموزدانش –ارتباط معلم » با وجود مطالعات متعددی که به اهمیت

 ،، این عرصه همچنان برای مطالعهاندکردهاشارهان آموزدانشعاطفی  -رشد اجتماعی  تحصیلی و

 ,Bernestein, Yamshiro and Noam) که به بررسی بیشتری نیاز دارد شودمیمحسوب  مهم ایحوزه

تحصیلی  عمدتاً پیشرفت آموزدانشبا معلم  تعاملدر حوزۀ  گرفتهانجام هایپژوهش (.2013

 latifyan and؛Kenesting (2013) and Lund مثالً مطالعۀ :اندکرده گیرینشانهان را آموزدانش

khoshbakht (2012)  Madike, .بررسی  سازگاری را بر آموزدانش-ی که تأثیر تعامل معلمهایپژوهش

 مثالً مطالعۀ :اندشدهدانشجو انجام  کنندگانمشارکتعمده در دانشگاه و با  طوربهکرده اند، 

(2010)Jean؛ Zhu (2012)؛Somer (2013).  در ایران مطالعۀ دقیق و  دهدمیبررسی نگارندگان نشان

                                                             
1. Protection 

2. Educational and motivational consequences 
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براین، انجام نگرفته است. عالوه مورد صرفاً، مهارت تعویض مخاطب در کالس درسدر  ایجانبههمه

واکاوی مهارت تعویض مخاطب در کالس درس را در قالب خاص  طوربهنشد که  هیچ پژوهشی یافت

 یواکاومعلم و با هدف  بنابراین، پژوهش حاضر متأثر از رفتار بین فردی بررسی کند.تدوین مدل 

. هدف کلی پژوهش تبیین و انجام گرفته است مدلدر قالب یک  آموزدانشبا  معلم تعاملرابطۀ بین 

طراحی مدل مهارت تعویض مخاطب در کالس درس در مدارس شهر کرمانشاه از دیدگاه معلمان 

 :اندشدهپژوهش به این شرح مطرح  هایپرسشخبره و نمونه است. در راستای دستیابی به این هدف، 

 درس توسط معلم کدامند؟ کالس در مخاطب تعویض مهارت یک: شرایط علی در طراحی مدل 

 درس توسط معلم کدامند؟ کالس در مخاطب تعویض مهارت دو: زمینه حاکم در طراحی مدل

درس توسط معلم  کالس در مخاطب تعویض مهارت در طراحی مدل گرمداخلهسه: شرایط 

 کدامند؟

 کدامند؟درس توسط معلم  کالس در مخاطب تعویض مهارت چهار: راهبردهای طراحی مدل

 درس توسط معلم کدامند؟ کالس در مخاطب تعویض مهارت پنج: پیامدهای طراحی مدل

 شش: مدل ارائه شده مهارت تعویض مخاطب در کالس درس چگونه خواهد بود؟

 

 

 پژوهش شناسیروش
بنیاد  داده پردازینظریه داده بنیاد است. پردازینظریه پژوهش کیفی، هایاستراتژی ترینمهمیکی از 

 اهآن؛ دهندمیپژوهشگران، در هنگام مرور گذشته انجام  نشان دهندۀ همان عملی است که بسیاری از

 (.Emami and Danaeefard, 2007) دهندمیجدیدی شکل  هایفرضیه ،هادادهبرای سازگار شدن با 

 ،گیریجهت استقرائی بوده و از نظر کردیبا رو فییپژوهش، پژوهشی ک ۀفلسفحاضر از نظر  قیتحق

 محسوب ادیی، پژوهشی بنباشدمیمعلمان  تعویض مخاطب هایمؤلفه نییو تب ییدنبال شناساچون به

 است. اکتشافی پژوهشی ت،یاز موضوع وجود ندارد، به لحاظ ماه قییدرک عم ازآنجاکه. شودمی

 دانش آشکارسازی به ازیو ن دیتئوری تأک نیتدو ایچارچوب مفهومی  دهیشکلپژوهش حاضر بر 

 نیهمچن .بردمی بهره« ادیداده بن هینظر» از استراتژی لذا حوزه دارد، نیدر ا معلمان مجربضمنی 

ع ، منابشوندهمصاحبه و خبرگان کندمیهدفمند استفاده  گیرینمونهاز نوعی  هاداده آوریجمعبرای 

نفر از معلمان مجرب و  21مصاحبه با  قیاز طر هاداده یگردآوردر پژوهش حاضر  .باشندمی قیتحق

 .باشدمیبه شرح جدول زیر  هاآناست که مشخصات  شدهانجامنمونه ابتدایی 
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 در پژوهش کنندگانمشارکتتوزیع جمعیت شناختی  ):1(جدول شماره 

 سابقه خدمت رتبه شغلی مدرک تحصیلی جنسیت

رد
م

 

زن
س 

سان
لی

 

وق
ف

س
سان

لی
 

ارشد 
 ایحرفه

خبره 
 ایحرفه

عالی 
 ایحرفه

 25بیشتر از 
 سال

 25کمتر از 
 سال

7 22 21 4 1 7 9 24 4 

 

 مورد صحبت شد تا در شوندگانمصاحبهپژوهش با  تیقبل از مصاحبه در مورد اهداف و اهم     

 ییافض در زمان نیا یدر ط شوندگانمصاحبهدقت را داشته باشند.  تینها ،دهندمیکه ارائه  یاطالعات

 چندین ابتدا ،هامصاحبهانجام  از بعد کردند. انیخود را ب اتینظرات و تجرب ،یررسمغیدوستانه و  کامالً

 خط به خط سپس و آید به دست متن از درک کلی تا شد خوانده هامصاحبه هاییادداشت متن بار

 مهم و مفاهیم تیدرنهاشوند،  و کلیدی استخراج مهم مفاهیم تا شد بررسی و مرور هامصاحبه متن

 مدارس تعویض مخاطب معلمان هایشاخصتا  شدند دهیسازمان و کدگذاری شدهاستخراج کلیدی

 از روش هامصاحبهمتن از  شدهاستخراجی هاداده وتحلیلتجزیهشوند. برای  استخراج هاداده از

 اطالعات لیتحل استفاده شد. ی(کدگذار ندآیو فر یفیک یمحتوا لیتحل) یفیک یهاداده وتحلیلتجزیه

 در منظور، به ایناست.  شدهنیتدو انتخابی،و  محوری، کدگذاری باز :طی سه مرحلۀ مدل نیدر ا

 و شناسایی اولیه مفاهیم یا کدها ،هامصاحبه متون دهیسازمان و مرور از پس باز، کدگذاری مرحله

 عناوینی طبقات این از یک هر برای سپس،. قرار گرفتند خاصی هایطبقه در مشابه کدهای ادامه در

 دیدهپ بین ارتباط محوری، کدگذاری مرحله در. انتخاب شد باشند، طبقه آن کدهای کل نمایانگر که

 است یادآوری به الزم شد؛ ارائه و مشخص مدل پارادایم ،بر اساس مفاهیم و مقوالت سایر و محوری

 وضوعم خصوص در کنندگانمشارکت دیدگاه دقیق واکاوی پژوهش نیازمند ماهیت اینکه به توجه با که

 جهت تیدرنها .گرفت انجام دستی صورتبه ،هامصاحبه تحلیل کدگذاری و روند است، موردمطالعه

 توسط شدهارائه معیارهای ،براساس کیفی، هایتحلیل از حاصل هاییافته بودن معتبر از اطمینان

2000) (Miller  andCreswell   شد ( استفادهشوندگانمصاحبه از نفر 5) اعضا توسط بازبینی روشاز 

پدیدۀ محوری،  در شش مقولۀ اصلی شرایط علی، تعویض مخاطب معلمان الگوی در نهایت و

 تدوین و تعویض مخاطبگر و پیامدهای ای، شرایط مداخلهزمینه، شرایط تعویض مخاطبراهبردهای 

 گردید. ارائه
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 ی پژوهشهایافته
ۀ ارائ منظوربه مخاطب تعویض مهارت هایمؤلفه حاضر که شناسایی هدف پژوهشبا در نظر داشتن    

 جیبا توجه به نتا ،باشدمی مهارت تعویض مخاطب معلمان در کالس درس در شهر کرمانشاه مدل

مهارت تعویض مخاطب معلمان در  مدلانجام شده،  یهامصاحبه یو کدگذار وتحلیلتجزیهحاصل از 

 گرمداخله طیشرا، ایزمینه طیشرا ،یعل طیشرا ،یمحور ۀدیپد یاصل ۀدر شش مقول کالس درس

هرکدام از  ل،یتفص که در ادامه به شده گنجاندهتعویض مخاطب  یامدهایراهبردها و پ ،(ایواسطه)

ل مد یمحور ۀدیاست. پد موردمطالعه ندیفرا یاصل ۀدیپد ،یمحور ۀدیپد. است شدهارائه هامقوله نیا

 یمقوله فرع 20و  یمقوله اصل 3که شامل  بوده مهارت تعویض مخاطب در کالس درس ،شدهارائه

 جوییحقیقتورزی معرفتی، تأدر کالس، جر آفرینینشاط)گشودگی،  فاهدااز:  اندعبارتاست که 

 شیوه اجرا( آموزدانشی هاویژگیی معلم و هاویژگیی کالس، هاویژگی) هاویژگیو حقیقت پذیری( 

 (.آموزدانشموضوعات درسی، شرایط  پذیریمشارکت)شرایط کالس و مدرسه، قابلیت 

 
 بخشی از یک مصاحبه بر اساسباز  کدگذاری: یک نمونه از (2)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کد های باز

 شرکت دانش آموزان در مباحث درسی -

 دانش آموزتوجه به حقوق  -

 عالقه نشان دادن به نظر دانش آموز -

 کمک کردن به دانش آموز -

 ایجاد فضای شاد و مفرح در کالس -

 ایجاد روحیه اعتماد به نفس -

 با عالقه گوش دادن به نظر دانش آموز -

 

به نظر من یک معلم نمونه کسی است که دانش آموزان خود را در مباحث درسی شرکت می دهد و 

اجازه صحبت در مورد درس را به او می دهد ، نظر دانش آموز برایش مهم می باشد ، به دانش آموز 

در بیان نظر خود کمک می کند ، فضای شادی را به هنگام تدریس ایجاد می نماید و با عالقه به نظر 

 دانش آموز دقت می نماید.
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 باز مربوط به پدیده محوری کدهایو  هامقوله: (3)جدول 

 )مهارت تعویض مخاطب معلم در کالس درس(

 کدگذاری انتخابی کدگذاری محوری کدگذاری باز

 مقوالت فرعی از کدهای باز ایخالصه
 مقوالت اصلی

 
 پدیده محوری

 آموزدانشبرقراری ارتباط بین معلم و 

 با موضوع درس آموزدانشبرقراری ارتباط 
 با مسائل پیرامون آموزدانشبرقراری ارتباط 

 ان با یکدیگرآموزدانشبرقراری ارتباط 

در فرایند تدریس و  آموزدانشمشارکت 

 یادگیری

 گشودگی

 

 
 

 

 

 

 اهداف

لم
مع

ب 
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ض 
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س
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 ایجاد محیطی شاد در کالس

 ایجاد عالقه به موضوع درس و یادگیری

 ایجاد نشاط در فرایند تدریس و یادگیری

 انجام تکالیف گروهی در کالس درس

 پاسخ ایجاد محیطی باز با فضای پرسش و

 در کالس آفرینینشاط

 آموزدانشکردن توسط  سؤالایجاد فرصت 

ایجاد فرصت مناسب برای پاسخ گفتن 

 آموزدانشتوسط 

 آموزدانشتوسط  اظهارنظرایجاد فضای 

 ایجاد فضای رقابت سالم در کالس درس

 ایجاد محیطی امن برای یادگیری

 ت ورزی معرفتیأجر

حس  یادگیریاشتیاق فراگیران برای 

 کنجکاوی

 برقراری ارتباط از روی احساس و عاطفه -

 به چالش کشیدن مباحث در کالس

 امکان مقایسه نظرات با یکدیگر

 انآموزدانشامکان اصالح نظر 

 در کالس درس وجدلبحثامکان 

امکان سنگین و سبک کردن موضوعات 

 درسی

و حقیقت  جوییحقیقت

 پذیری

 هایپاسخارائه بازخوردهای کالمی به 

در کالس درس از سوی معلم و  آموزدانش

 هاهمکالسی

 ی کالسهاویژگی
 

 

 

 

 هاویژگی
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 هایپاسخبه  غیرکالمیارائه بازخوردهای 
در کالس درس از سوی معلم و  آموزدانش

 هاهمکالسی

 هایپاسخاصالحی  یبازخوردهاارائه 

در کالس درس از سوی معلم و  آموزدانش
 هاهمکالسی

 هایپاسختشویقی  بازخوردهایارائه 

در کالس درس از سوی معلم و  آموزدانش

 هاهمکالسی

 محیط فراهم برای پرسش و پاسخ

 
 

 آموزدانشتحسین 

 آموزدانشاحترام به 

 انآموزدانشبا  رفتاریخوشو  اخالقیخوش

 انآموزدانشهمدلی و همدردی با 

 انرژی باال

 خوب شنونده

 انآموزدانش هایتفاوتدر نظر گرفتن 

 انآموزدانشعدم تعصب به شرایط 

 آمیزتبعیضعدالت در ارتباطات بدون نگاه 

 ی معلمهاویژگی

 فعال آموزدانش

 شجاع آموزدانش

 اجتماعی آموزدانش

 جومشارکت آموزدانش

 آماده آموزدانش

 قوی آموزدانش

 درگیر در مباحث درسی آموزدانش

 مندعالقه آموزدانش

 آموزدانشی هاویژگی

 چیدمان کالس

 فضای فیزیکی کالس

 فضای روانی کالس

 مدرسه فضای امن

 مدرسه پذیریمشارکتفرهنگ 

 امکانات فیزیکی مدرسه

 

 شرایط کالس و مدرسه

 شیوه اجرا

 موضوعات اجتماعی

 موضوعات فرهنگی

 موضوعات مبتال به جامعه

 پذیریمشارکتقابلیت 

 موضوعات درسی
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 در مباحث آموزدانشمشارکت 

 آموزدانشاجتماعی بودن 

 آموزدانشکم رو نبودن 

 آموزدانششرایط 

 

درس توسط معلم کدامند؟  کالس در مخاطب تعویض مهارت شرایط علی در طراحی مدل پرسش یک:

 باشد موردمطالعه دهیپد یآورندهبه وجود  یکه عامل اصل شودمیگفته  یطیبه شرا یعل طیشرا

(Struss and Curbin, 2008 ) و شدهانجام یهامصاحبه حاصل از جینتا لیبا توجه به تحل ن،یبنابرا؛ 

مهارت تعویض مخاطب معلمان ) یاصل ۀپژوهش که مقول نیدر ا یعل طیشرا کنندگانمشارکتپاسخ 

 مساعیتشریکمعلم،  خودآموزی یی، شامل مقوله توانادهدمیقرار  تأثیررا تحت  (در کالس درس

و ج جادیان، اآموزدانش هایتفاوتکالس، توجه به  جیبا همکاران، پاسخگو بودن در قبال نتا ایحرفه

 یبا اهداف آموزش ییقصد خدمت معلم، آشنا س،یتدر هایشیوهتسلط به  انه،یجومشارکتو  یمیصم

 یکاف اختصاص وقت س،یتسلط بر موضوعات تدر هدات،به تع یبندیپا ،یعالقه به کار معلم ،یو پرورش

 ییان، تواناآموزدانشکل  دنید ییکالس، توانا دهیسازمانمهارت در  ،یآموزش هایفعالیت یبرا

 است. یمعلم یموضوعات درس یوستگیپ تیمعلم، رعا انیان، قدرت بآموزدانشارتباط با کل  یبرقرار

درس توسط معلم کدامند؟  کالس در مخاطب تعویض مهارت زمینه حاکم در طراحی مدل پرسش دو:

 Struss) کندمیداللت  ایپدیدهاست که به  ژهیو اتیخصوص یکسری دهندهنشان ایزمینه طیشرا

and Curbin, 2008 تعداد مناسب هاصندلیمناسب  نشیشامل چ ایزمینه طیپژوهش، شرا نی(. در ا ،

و  یقو آموزدانشبودن موضوع درس، عدم تعصب معلم به  ریان در کالس، مشارکت پذآموزدانش

صب ، عدم تعآموزدانش یفرهنگ تیدختر و پسر، عدم تعصب به وضع آموزدانشعدم تعصب به  ف،یضع

 تی، عدم تعصب به وضعآموزدانشسکونت  تی، عدم تعصب به وضعآموزدانش یاقتصاد تیوضع به

 ان است.آموزدانش نیاشتغال والد عتی، عدم تعصب به وضآموزدانش یاجتماع

درس  کالس در مخاطب تعویض مهارت ( در طراحی مدلگرمداخله)ایواسطهشرایط  پرسش سه:

رار ق تأثیرهستند که راهبرد را تحت  یطیمح یعموم طیشرا، ایواسطه طیشراتوسط معلم کدامند؟ 

 ییتواناشامل  ایواسطهشرایط  هامصاحبه یمحتوا لیتحل اساس. در پژوهش حاضر و بردهندمی

مدرسه از معلم، فرهنگ گفتگو و بحث  یبانیعمل معلم، پشت یو آزاد اریاخت ضیکالس، تفو تیریمد

ان، آموزدانش یذهن یان، آمادگآموزدانش یفرد استعدادهایدر کالس،  یان، کار گروهآموزدانشبا 

 یو بردبار رمعلم، صب یلیتحص بینیخوشان، آموزدانش یان، رشد اجتماعآموزدانش یرشد عاطف

 .باشدمیی ریادگی – یاددهی ندیمستمر از فرا یابیمعلم، ارزش

درس توسط معلم کدامند؟  کالس در مخاطب تعویض مهارت راهبردهای طراحی مدل پرسش چهار:



221   ...واکاوی مهارت تعویض مخاطب در کالس درس 

 یالگو ی. راهبردهاشوندمیحاصل  یاصل ۀدیهستند که از پد ایویژه هایتعامل ایراهبردها اقدامات 

، عالقه نشان دادن آموزدانشتوجه به حقوق  ،یان در مباحث درسآموزدانششرکت  شامل شدهارائه

 هیروح جادیشاد و مفرح در کالس، ا یفضا جادی، اآموزدانش، کمک کردن به آموزدانشبه نظر 

 نرفتیکردن، درک کردن، پذ ی، همدردآموزدانشگوش دادن به نظر  باعالقه، نفساعتمادبه

 هیکار مستقل، اجازه تخل یه داشتن، دادن فرصت برادگشا یباحوصله و صبور بودن، رو ،عذرخواهی

 ،آموزدانش، کاربرد نظر آموزدانش، اصالح نظر آموزدانشنظر  تأیید ت،یو مسئول یدادن آزاد ،یانرژ

ر د وذوقشوق جادیا، آموزاندانش گریدان با منابع و آموزدانشنظرات  سهی، مقاآموزدانشنظر  ریتفس

، موزآدانشاز  زیتفکر برانگ سؤاالت دنیان، پرسآموزدانشباز پاسخ از  سؤاالت دنی، پرسآموزدانش

ب کننده، مخاط یوارس هایپرسش دنیپاسخ، پرس عیبا دامنه وس قیدر سطح حقا سؤاالتی دنیپرس

، االتسؤبه  پاسخ یبرا آموزدانششاگرد، دادن وقت به  غیرکالمی قی، تصدبانامان آموزدانشقرار دادن 

 ان، حرکت معلم درآموزدانشدانستن پاسخ  کویشاگرد آغازگر، ن سؤاالت، استقبال از مؤثر نیتحس

 سیاشتباه بودن پاسخ، تدر ایان بدون توجه به درست آموزدانشاز همه  سؤال دنیکالس، پرس

 یبا تمام شتندا یچشم دیدان، حرکت معلم در کالس درس، آموزدانشتعامل با  ،غیرمستقیم

 است. انآموزدانش

درس توسط معلم کدامند؟  کالس در مخاطب تعویض مهارت پیامدهای طراحی مدل پرسش پنج:

معلمان در  تعویض مخاطب یامدهای. پشوندمی جادیهستند که در اثر راهبردها ا یجینتا امدهایپ

، العمرادامم یریادگیبامعنا،  یریادگی، آموزدانشفعال  یریادگیشامل  بیبه ترت توانمیرا  کالس درس

خالق و نوآور،  آموزدانشحس مشارکت،  شیافزا ،ی، نخبه پرورآموزدانش یباال نفساعتمادبه

شجاع،  آموزدانشسخنور،  آموزدانش ،یاجتماع آموزدانشمد، آکار آموزدانشموفق،  آموزدانش

 ی، سازگارآموزدانش یاجتماع ی، سازگارآموزدانش یعاطف یسازگار ه،سازگار با مدرس آموزدانش

 .ی دانستبا هوش انتقاد آموزدانش ،یلیتحص یریدرگ ،یریادگی ندیبودن فرا بخشلذت ،یآموزش

مهارت  مدلمهارت تعویض مخاطب در کالس درس چگونه خواهد بود؟  شدهارائهمدل  پرسش شش:

 .است شدهمیترس ریبه شرح شکل ز تعویض مخاطب معلمان در کالس درس
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 مهارت تعویض مخاطب معلمان به شیوه دستی شدهنیتدو: مدل (1)مدل 
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 مهارت تعویض مخاطب در کالس درس شدهنیتدو : مدل(2)مدل 

 

 گیرینتیجهحث و ب
الگوی داده بنیاد انجام  براساسواکاوی مهارت تعویض مخاطب در کالس درس  باهدف مطالعه حاضر

 تعویض مخاطب معلمان در هایمؤلفه، هامصاحبهاسناد و  یکدگذار جیبا توجه به نتابنابراین ؛ گرفت

 ،(ایواسطه) گرمداخله طیشرا ،هازمینه ،یمحور ۀدیپد ،یعل طیشرا یاصل ۀدر شش مقول کالس درس،

حاصل از  جینتا لیبا توجه به تحل. دیو ارائه گرد نیتدو ی تعویض مخاطبامدهایپ و راهبردها

شرایط علی که مقوله اصلی)مهارت تعویض مخاطب  کنندگانمشارکتشده و پاسخ  انجام یهامصاحبه

 مساعیتشریکمعلم،  خودآموزی ییتوانا، شامل مقوله دهدمیقرار  تأثیردر کالس درس( را تحت 

و ج جادیان، اآموزدانش هایتفاوتکالس، توجه به  جیبا همکاران، پاسخگو بودن در قبال نتا ایحرفه

 یبا اهداف آموزش ییقصد خدمت معلم، آشنا س،یتدر هایشیوهتسلط به  انه،یجومشارکتو  یمیصم

 یکاف اختصاص وقت س،یتسلط بر موضوعات تدر هدات،به تع یبندیپا ،یعالقه به کار معلم ،یو پرورش

 ییان، تواناآموزدانشکل  دنید ییکالس، توانا دهیمانسازمهارت در  ،یآموزش هایفعالیت یبرا

است.  یمعلم یموضوعات درس یوستگیپ تیمعلم، رعا انیان، قدرت بآموزدانشارتباط با کل  یبرقرار

مهارت تعویض  تحقق هایزمینهآوردن  مدر فراه ییعوامل نقش بسزا نیاست که هرکدام از ا یهیبد

 سهکه شامل  است مهارت تعویض مخاطب در کالس درس ی،محور ۀدیپد. کنندمی فایامخاطب 
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ت أدر کالس، جر آفرینینشاطف )گشودگی، از: اهدا اندعبارتکه  بوده یمقوله فرع دهو  یمقوله اصل

ی معلم و هاویژگیی کالس، هاویژگی) هاویژگیو حقیقت پذیری(  جوییحقیقتورزی معرفتی، 

موضوعات درسی،  پذیریمشارکتشیوه اجرا )شرایط کالس و مدرسه، قابلیت  (آموزدانشی هاویژگی

، هاوشرن از تعلیم و تربیت، معلمان با توجه به نگرش، دانش، بینش و تصوراتشا(. آموزدانششرایط 

 . جو یادگیریکنندمیخاص نگاه  ایگونهبهبه کالس درس  و...اهداف آموزشی، ساختار سازمان، اقتدار 

ن اآموزدانشو رفتار  هانگرشان و معلم است. این جو بر آموزدانشدر هر کالسی ناشی از ادراک گروهی 

 انآموزدانشکه  شودمیان باعث آموزدانشمهربانی و توجه معلم نسبت به . گذاردمی تأثیرو معلم 

در کالس درس نیازی به سرد بودن انتظارات مربوط به رفتارهای متناسب از خود نشان دهند. معلمان 

ان فضایی مثبت و آموزدانشمؤثر همراه با حسن تفاهم با  ایرابطهان ندارد. آموزدانشو جدایی از 

 تنهانهکالس  معلم دردر نهایت در سایۀ ارتباط مؤثر  .مطلوب از کالس درس را فراهم خواهد آورد

 هایمهارتاز نظر  تربزرگبرای ورود به جامعه  انآموزدانشاهداف آموزشی تحقق خواهد یافت بلکه 

 د.د نمونارتباطی و اجتماعی آمادگی الزم را کسب خواه

ان در کالس، مشارکت آموزدانش، تعداد مناسب هاصندلیمناسب  نشیشامل چ ایزمینه طیشرا    

تر دخ آموزدانشعدم تعصب به  ف،یو ضع یقو آموزدانشتعصب معلم به بودن موضوع درس، عدم ریپذ

عدم  ،آموزدانش یاقتصاد تیوضع ، عدم تعصب بهآموزدانش یفرهنگ تیو پسر، عدم تعصب به وضع

، عدم تعصب به آموزدانش یاجتماع تی، عدم تعصب به وضعآموزدانشسکونت  تیتعصب به وضع

علم، عمل م یو آزاد اریاخت ضیکالس، تفو تیریمد ییتوانا ان است.آموزدانش نیاشتغال والد عتیوض

 هایاستعداددر کالس،  یان، کار گروهآموزدانشمدرسه از معلم، فرهنگ گفتگو و بحث با  یبانیپشت

 یان، رشد اجتماعآموزدانش یان، رشد عاطفآموزدانش یذهن یان، آمادگآموزدانش یفرد

 – یاددهی ندآیمستمر از فر یابیارزش و معلم یلیتحص بینیخوش ،معلم یو بردبار ران، صبآموزدانش

 مدل یراهبردها .دهندمیقرار  تأثیرهستند که راهبرد را تحت  ایواسطه طیشرا ترینمهمی ریادگی

، عالقه نشان دادن آموزدانشتوجه به حقوق  ،یان در مباحث درسآموزدانششرکت  شده شامل ارائه

 هیروح جادیشاد و مفرح در کالس، ا یفضا جادی، اآموزدانش، کمک کردن به آموزدانشبه نظر 

 رفتنیکردن، درک کردن، پذ ی، همدردآموزدانش، با عالقه گوش دادن به نظر نفساعتمادبه

 هیکار مستقل، اجازه تخل یه داشتن، دادن فرصت برادگشا یباحوصله و صبور بودن، رو ،عذرخواهی

 ،آموزدانش، کاربرد نظر آموزدانش، اصالح نظر آموزدانشنظر  تأیید ت،یو مسئول یدادن آزاد ،یانرژ

ر د وذوقشوق جادی، اآموزاندانش گریدان با منابع و آموزدانشنظرات  سهیمقا ،آموزدانشنظر  ریتفس

، موزآدانشاز  زیتفکر برانگ سؤاالت دنیان، پرسآموزدانشباز پاسخ از  سؤاالت دنی، پرسآموزدانش

ب کننده، مخاط یوارس هایپرسش دنیپاسخ، پرس عیبا دامنه وس قیدر سطح حقا سؤاالتی دنیپرس

، ؤاالتسبه  پاسخ یبرا آموزدانششاگرد، دادن وقت به  غیرکالمی قیان با نام، تصدآموزدانشقرار دادن 

 ان، حرکت معلم درآموزدانشدانستن پاسخ  کویشاگرد آغازگر، ن سؤاالت، استقبال از مؤثر نیتحس
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 سیاشتباه بودن پاسخ، تدر ایان بدون توجه به درست آموزدانشاز همه  سؤال دنیکالس، پرس

 یبا تمام شتندا یچشم دیان، حرکت معلم در کالس درس، دآموزدانشتعامل با  ،غیرمستقیم

راهبردها  تأثیرکه تحت را  معلمان در کالس درس تعویض مخاطب یامدهایپ است. انآموزدانش

 یریادگیبامعنا،  یریادگی، آموزدانشفعال  یریادگیشامل  بیبه ترت توانمیرا  اندشدهحاصل

خالق و  آموزدانشحس مشارکت،  شیافزا ،ی، نخبه پرورآموزدانش یباال نفساعتمادبه، العمرمادام

شجاع،  آموزدانشسخنور،  آموزدانش ،یاجتماع آموزدانشمد، آکار آموزدانشموفق،  آموزدانشنوآور، 

 ی، سازگارآموزدانش یاجتماع ی، سازگارآموزدانش یعاطف یسازگار ه،سازگار با مدرس آموزدانش

نتایج  .ی دانستانتقاد باهوش آموزدانش ،یلیتحص یریدرگ ،یریادگی ندیبودن فرا بخشلذت ،یآموزش

 میزانی به بسته Gerard and Zoller Booth 2015)) هاییافته با ،پژوهش هاییافته از آمدهدستبه

 برای تلویحاتی ،کندمی احساس حمایتگر تحصیلی محیط یک عنوانبه را مدرسه با رفتار نوجوان که

 .(,Mohmadibaghmolaie and Yosefi 2019)باشدمیدارد، همسو  دنبال به او سازگاری و سالمتی

 یباال در برخورد با مشکالت رفتار یکه معلمان با کارآمد دهندمینشان  هایافتههمچنین این 

 انآموزدانشکنترل  جایبهو از درمان مشکالت  میترم جایبه یریشگیپ هایشیوه ان، ازآموزدانش

تعامل مثبت  (.Tournaki and Podel, 2005؛ Cadima, Leal and Burchinal, 2010) کنندمیاستفاده 

، از بسیاری آوردمیکالسی مساعدی برای تدریس و یادگیری به وجود  جو انآموزدانشبین معلم و 

 O’Connor, Collins and) کندمیاست، جلوگیری  آموزدانشسازگاری  مسائل منفی که مخل

Supplee, 2012 ؛Lee and Bierman, 2015.) در جهت  آموزدانشاین وقتی ارتباط معلم با  بر افزون

 .( Ratelle and Duchesne, 2014)کند میبرآورده  را مثبت و سازنده باشد، نیاز شایستگی نوجوان

و  درنیکارگبهدر خدمت حل مشکالت  را تا تعامالت کندمیکمک  هاآناین شایستگی اجتماعی به 

 (.Ceyhan, 2006در پیش گیرند ) ایسازگارانه بدین ترتیب در مدرسه و محیط تحصیلی رفتارهای

ارزیابی  نانیمورداطمرا محیطی امن و  مدرسهان آموزدانشتا  شودمیاین فرایند به نوبۀ خود موجب 

 .(Harrison, Clarke and Ungerer, 2007)کنند  کنند و با رویدادها و عوامل آموزشی سازگارتر رفتار

شرفت پیو بسیاری بر میزان انگیزش  تأثیر آموزدانشرابطۀ مطلوب و دوستانه، تعامل بین معلم و 

 همسوست. Rezaie (1993)و  Spaulding (1996) تحصیلی دارد. این نتیجه با نتایج تحقیق

گرم و صمیمی انگیزه  طی پژوهشی نشان داد که وجود معلمان Mackeachie (1961) همچنین

 Mahabadi (1998) تحقیق . نتیجه فوق با نتیجهدهدمیان را افزایش آموزدانشتحصیلی و پیوندجویی 

معلم مانند دیکتاتور عمل  که هاییکالسدر  اندگرفتهنتیجه  هاآن همسو است. Shahsavani (2000)و 

ن است بیانگر ای یپژوهش هاییافته ان مناسب نیست.آموزدانش، جو کالس برای رشد و تربیت کندمی

رفتاری و عاملی و هم عاطفی و  صورتبهان را هم آموزدانش روزانهتجارب  که درگیری تحصیلی

یک عامل حمایتی و نیروی مثبت در زندگی نوجوان تلقی  عنوانبه. بنابراین، دهدمی شناختی شکل

وجود محیط تحصیلی حمایتگر، حس امید و معنا را در  .(Wang and Fredricks, 2014) شودمی
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که برای رشد و سالمتی او مرکزیت دارد و او را از مشکالت رفتاری  دهدمینوجوان شکل  زندگی

ی که تعامل مثبت آموزدانشبرعکس نوجوانان  .(Gerard and Zoller Booth, 2015) داردمی دورنگه

کمتری با معلمان دارند، فاقد درگیری تحصیلی هستند و مشکالت تحصیلی بیشتری نیز  و حمایتی

پژوهش حاضر بیانگر این است که  هاییافتهکاربردی،  ازلحاظ (.Pitzer and Skinner, 2012) دارند

ان آموزدانشارتباطی معلمان با  هایشیوه توجه به ،مهارت تعویض مخاطب معلمانافزایش  برای

دانش الزم را در اختیار مربیان و  تواندمی است. بنابراین، نتایج حاصل از این پژوهش ناپذیراجتناب

ان در جهت مثبت سوق دهند. به همین دلیل، آموزدانش معلمان قرار دهد تا رویکرد ارتباطی خود را با

در این زمینه را  الزم هایآموزشمعلمان،  ضمن خدمتو  افزاییدانشی هابرنامهدر  شودمیپیشنهاد 

ان ارتباط آموزدانشمعلمان آموزش داد تا با همۀ  باید به جلساتهمچنین، در این  گرفت. نظر در

و تعصب نسبت به شرایط  ارتباطی نابرابری و از ، بازخورد مثبت دهندمثبت ایجاد کنند

 جلوگیریفرهنگی و قوی یا ضعیف بودن( -اجتماعی-ان)جنسیت، سن، وضعیت اقتصادیآموزدانش

با توجه به اینکه تعویض مخاطب  ان توزیع نماید.موزآدانشنموده و نوبت پاسخ دادن را در بین همه 

در حین تعویض مخاطب ، شودمیدر سطوح باالی شناختی فراهم  باز پاسخ سؤاالتبا استفاده از 

تصادفی،  "کامالً صورت های کالس و آن هم بهی قسمتآموزان همهبهتر است از دانشتوسط معلم 

چیدمان با توجه به نقش  د.دارآموزان را آماده و هوشیار نگه میدانشی سؤال شود؛ چون این کار همه

 هایبحث هاآنکه پایه و اساس  هاییدرسبرای  گرددمیپیشنهاد  ،مطلوبیت کالس میز و صندلی در

باط ارتان با همدیگر و با معلم آموزدانشش روایندر  باشد. شکلنعلی صورتبهچیدمان  کالسی است

خود را با سایرین به اشتراک  هایایدهتا بتوانند اطالعات و  شودمیدارند و همین مسئله موجب چشمی 

 توانمینباشد  پذیرامکان شکلنعلی ان زیاد باشد و چیدمان به شکلآموزدانشبگذارند. اگر تعداد 

ر د هابچهلف یا دایره چید، البته بهتر است در روزهای مخت دایرهنیمرا به شکل چندین  هاصندلی

 .متفاوتی بنشینند تا فقط محدود به ارتباط با گروهی خاص نشوند هایدایره
 

 عنوانبهان آموزدانش اظهارنظرعدم  توانمیحاضر را  محدودیت پژوهشاست که  ذکرشایان    

 ، دانست.دومطالعۀ منجر ش هاییافتهشدن  ترغنیبه حتی  تواندمیمخاطب که 
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