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 چکيده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی اساتید دانشگاه با کیفیت تدریس آنان از   

 -، به روش توصیفی49 -49دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 

نفر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  0821از مجموع . پیمایشی و از نوع همبستگی اجرا گردید

نفر به شیوه تصادفی و از نوع طبقه ای نسبتی  971خراسان شمالی، بر اساس جدول کوکران تعداد 

ای و . جی. انتخاب شده و ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ی استاندارد مهارتهای ارتباطی بارتون

ت که روایی هر دو پرسشنامه از بوده اس( 8119)پرسشنامه ی استاندارد کیفیت تدریس سراج 

محاسبه  408/1و  254/1طریق اساتید تائید شد و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و  spss 04داده های تحقیق توسط نرم افزار . گردید

که در بین مهارتهای ارتباطی  هندنتایج به دست آمده نشان می د. رگرسیون چندگانه تحلیل شدند

در تبیین این رابطه می . اساتید، مهارت بازخورد بیشترین ضریب تاثیر را بر کیفیت تدریس دارد 

توان گفت، برای آن که بتوانیم اثربخشی تدریس را بیشتر نموده و موجبات ارتقاء سطح علمی 

همی در افزایش اثربخشی محسوب جامعه فراهم آورده شود، مهارت های بازخورد اساتید عامل م

 .می شود

 

 مهارت بازخورد، مهارت خودافشایی، مهارت شنود، مهارت کالمی، کیفیت تدریس :واژگان کليدی
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 مقدمه

نویدی و  ) در میان عوامل تربیت، معلم مهم ترین عامل تلقی می شود و هیچ کشوری نمی تواند از سطح معلمانش باالتر رود 

ساز وکارهای آن بیشتر خواهد  و0یادگیری در تحول به نیاز پیداکند، بیشتری توسعه و کامل بشریت دانش و علم چههر  .(0928برزگر،

 مشخصه از آموزشی کیفیت در رقابت که است شده جدیدی دوران وارد نظام آموزشی صاحبنظران، اعتقاد به بنا(. 0948زاده،  عبداله(شد

 نظیر دیگری متعدد عوامل نیست بلکه وابسته خاص عامل یک به فرآیند این از آمده بدست هنتیج لذا . شود می محسوب آن اصلی های

موسسات  در موجود انسانی نیروی و فرهنگی روانی اخالقی، فردی، ویژگیهای درسی، ریزی در سازمان های آموزشی، برنامه نظام ساختار

دارد  بسزایی اهمیت آن نیاز مورد مهارتهای و تدریس میان این در. هستند دخیل خصوص این در نیز دیگر عوامل سایر و آموزشی

(Williamsonsn
8
می شوند و اصالحات جدید برنامه درسی بر پرورش مهارت های  آموزشها به سمت کیفیت بخشی سوق داده (.2007 ,

چنین تغییراتی مستلزم . تاکید می نمایند فراگیران، یادگیری چگونه یاد گرفتن، توسعه برنامه درسی و استفاده از راهبردهای متنوع تدریس

نقش معلم از مخابره کننده اطالعات، به یاریگر فراگیر، راهنما و هم درس با دانش آموز تغییر  .(lee9 & al, 2003) تغییر نقش معلم است

و باید دانسته های خود را با در چنین محیطی، دانش آموز در فرآیند یادگیری خود مسئولیت بزرگ تری را به عهده می گیرد . می یابد

 سنتی های شیوه علت  ارائه به را آموختگان دانش میان در الزم مهارت کسب محققان عدم از بسیاری(. 0929شمس، )دیگران شریک شود

 را نیروهایی یدبا امروزی، آموزشی های نظام.  دانند می دانش آموزان به تدریس نوین شیوه ارائه معلمان جهت توانائی نداشتن و ها آموزش

ارتباط موثر به . نمایند رفتار منطقی و باشند مبتکر و آن خالق رهبری و مدیریت در و توانمند موجود پیچیده دنیای در درك که کنند تربیت

، ماهیت و مفهوم ادراك درست می باشد و بسیار مهم است که برقرار کننده ی ارتباط، ایده های خود را به گونه ای انتقال دهد که گیرنده

امروزه ارتباطات از مهمترین عوامل توسعه و تعالی انسانی است که برای بقاء نظام (. 8119حاتمی و همکاران، )کلیت پیام را دریابد 

 مؤثر، ارتباط. باشد می بخش اثر درتدریس مهم شاخصهای از یکی مؤثر ارتباط برقراری توانایی(. 0928عالقه بند، )آموزشی،حیاتی می باشد

 به که فعالیتهایی از است عبارت آموزش .اوست مسائل و نیازها و مخاطب به توجه و درك مندی، عالقه دهنده نشان که دارد نیاز عالئمی هب

 جریان متقابل کنش صورت به یادگیرنده چند یا یک و معلم بین و شود می ریزی طرح معلم جانب از دریادگیرنده، یادگیری ایجاد منظور

 اغلب. شود می جذاب غیر مطلوب، ارتباطی ایجاد در مدرس توانایی عدم صورت در تدریس موضوع و موقعیت بهترین که طوری به. یابد می

 مطلوب و قوی رابطه داشتن با تنها آنها، به دستیابی و هستند گیرو فرا مدرس بین روابط از تابعی مدرسان، تدریس اثربخشی در مؤثر عوامل

 .است پذیر انامک فراگیران مدرس و بین

 

 روش پژوهش-2
 آوری گرد داده های الزم برداری  فیش و با  ابزار  می باشد پژوهش توصیفی  از نوع مروری  و از گونه ی تحلیلی این روش    

 در هایپژوهش  و مقاله ها پایگاه ها، اسناد، مدارك، کتابها، اساس،کلیه ی این بر  .می شود پرداخته داده ها تفسیر به سپس و میشود

می شود  و نهایتا مورد  برداری فیش آنها از و گرفته قرار مطالعه مورد بررسی  موضوع پژوهش پرداخته اند ، به که پژوهشگر دسترس

 .سازماندهی و تفسیر و تبیین قرار می گیرد

 درس  کالس  مدیریت  اصول-3
 تغییر درحال در جهان زندگی برای افراد نمودن آماده برای جایگاهی تربیتی و آموزشی، های فعالیت مقدم خط درس کالس       

Wragg)است
9
  محسوب  و پرروش  آموزش  نظام    باالتر مدیریت  سطوح  ی و پایه  است  آموزشی  مدیریت  سطح  اولین  ،کالس  مدیریت(. 1997 ,

  نقش  فراگیران  و تربیتی  ، آموزشی ، عاطفی د ذهنیرون و  شخصیت  و ساخت  و فرایند تدریس  ساختار آموزش  به  دادن  شود و در شکل می

  در هدایت  کالسداری  های از مهارت  گیری و بهره  تخصصی  دانش  کاربردن هنر بهدرس،  کالس  مدیریت   (.0921، صباغیان)دارد   اساسی

  تنظیم  از طریق  درس  امور کالس  کردن  رهبری او می توان آنر(. 0977رئوفی، )می باشد مورد نیاز   مطلوب  اهداف  سوی به  آموزان دانش

  بینی و پیش  آموزان دانش  بر پیشرفت  ، نظارت کارایی  باال بردن منظور  محیط به  ، سازماندهی کار و منابع  مراحل  سازماندهی ، درسی  ی برنامه

                                                           
   learning 
   Williamsonsn,S. N 
   lee & al 

6 Wragg 
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 کند، می طراحی خوبی به را جلسات کالس که است یکس کارآمد معتقد است مدرس( 2002)5نیکول(. 0978صفوی، )دانست  بالقوه  مسایل

 کالس(. 87: 0929همکاران،  و شریفیان)کند  می کنترل را خود تدریس چگونگی و دهد می کند،  بازخورد می برقرار ارتباط دانشجویان با

های  سبک معلمان باید .است رتغیی درحال و آموزشی اجتماعی   تحوالت تبع به آموزشی سیستم نظام خرده ترین کوچک عنوان به درس

 انواع کسب فرصت آموزان دانش که انتخاب کنند ای گونه به تدریس های روش و آموزان شخصیتی دانش های ویژگی با متناسب را مدیریتی

 مسأله حل یها روش به کارگیری آموزان، دانش نیازهای و عالیق به توجه تدریس فعال، های]روش .بیاموزند   عمل از طریق را ها مهارت

 اهداف زمینه تحقق و انگیز شوق را آموزش فرآیند و درس محیط کالس تواند می آموزان دانش با بخشی اثر و رابطه سازنده ایجاد مشارکتی،

کند   خلق  دگیرییا  تحقق  را برای  ای بهینه نیاز دارد تا شرایط  دهنده  سازمان  ها و فنونی مهارت  به  درسم .نماید فراهم را آموزشی و تربیتی

جو  یک تأمین و فراگیران توجه جلب آرامش، نظم و ایجاد آموزان، دانش با کردن کار سالم، درس مدیریت کالس (.0928،  الدین تاج)

از امر  درسم  نقش  کنونی  در دنیای(. 0977 رئوفی،)شوند می رهبری و هدایت سمت اهداف به فراگیران آن در که است مناسب آموزشی

  یک  یعنی  خوب  درسم  اکنون .  است  تغییرکرده  شده  ریزی برنامه  و مدیریت  رهبری  سوی  به  تدریج  به  دانش  ی کننده تلقین و  یا ارباب  هکنند

 (. 0970مرعشی، )  است  مدیر آموزشی  یک  و سرانجام  تربیتی علوم  کارشناس  ، یک شناس جامعه  ، یک شناس روان

 درس  کالس  یریتمد  های مهارت-4

 درس، کالس مدیریت  اقدام -، ب گیری تصمیم -الف : استوار است  و اساسی  پیوسته  هم  به  بر دو مهارت  کالس  مدیریت      

 به آموزان دانش آن در که است مناسب جوآموزشی یک تأمین و آموزان دانش توجه جلب آرامش، و نظم ایجاد آموزان، دانش با کارکردن

درسان مو   است  توانمند سازی  قدرت  جامع دارای  درسم( 1994)نظر اسکویونر از (. 0977 رئوفی،(شوند می رهبری و هدایت دافاه سمت

او از   تسلط دارد، اما آگاهی  درس  بر موضوع  دهنده  توضیحدرس م. توانمندساز -، ج دهنده  مشارکت -، ب دهنده  توضیح -الف :اند گونه  سه 

بر   دهنده  مشارکت  درسم. هستند  با او همراه فراگیران   برخی.  استوار است  و توضیح  او برمحور سخنرانی  تدریس.  است  اندك تدریس  روش

را در کارها  فراگیرانگیرد و  بهره  جالب  های کوشد تا از فعالیت او می.  نیز آشناست  تدریس  روش با  بر آن  تسلط دارد و افزون  درس  موضوع

فقط   او نه. قرار دارد  ای حرفه  عالی  ی توانمندساز در مرحله درسم .نماید  اعمال را در کالس  صحیحی  مدیریت  حال  دهد و در عین  شارکتم

 از .دارد  وجهنیز ت  یادگیری  دیگر عوامل  مثابه  به  آموزان دانش  و احساسات  از تفکرات  شناسد، بلکه می  خوبی را به  تدریس  وروش  درس  موضوع

1995 ولفکانگ ( نظر
) 7غیرمداخله گر سبک  :از عبارتند که دارد وجود مدیریت کالس سبک نوع سه (0927امین یزدی،  و عالی از نقل ؛ 

 کنترل و) 2گرا تعامل خود، شخصی عالیق از آنها پیروی و کالس در آزاد تعامل برای بیشتر وفرصت دانش آموزان به مسئولیتها واگذاری

 اعمال بر تأکید) 4مداخله گر و کالس و سازماندهی برنامه ریزی در فراگیران شدن سهیم و مدرس و فراگیر میان تعامل سایه ی در نضباطا

 رهبری که سبکهای میدهد نشان ها پژوهش(. کالس انضباط و قوانین بر تأکید و آموزان دانش رفتار و فعالیت ها بر بیشتر نظارت و کنترل

 درگیری در مهمی نقش معلمان مدیریت سبک و ایفا میکند آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و موفقیت در مهمی نقش السک در معلمان

 .انگیزه در آنان دارد ایجاد و کالس در دانش آموزان

 

 صالحيت های حرفه ای معلمان-5
 افکار، معلومات،) مغزها زمان هم یتمدیر. دارد و متنوعی متعدد های پیچیدگی است، آموختنی کامالً مهارتی مدرسی،      

 مدیریت یادگیری، مدیریت دیگر مدرسی، عبارت به (. ها ارزش و ها گرایش و عواطف، احساسات) ها دل و ( ها مهارت) ها ، دست(عقاید

هر  .دارد  تأثیر زیادی  مؤثر کالس  مدیریت  ی در زمینه  درسانم  عمومی  های ویژگی(. 0929 نژاد، شعاری) است موفقیت مدیریت آموزشی و

  اتخاذ موضعی  بدون باید بتوانند . پذیر باشد و انطباق  روانی  ، برخوردار از سالمت ، عاطفی اخالق  ، خوش بشاش  باید فردی  اثربخش  درس م

 جای ، بپرهیزند و به است  مطرح  باخت و برد  مسأله  در آنان  که  بدهند و از برخوردهایی  گوش  آموزان دانش  های حرف به  جویانه یا سلطه  تدافعی

  از معلمان  برخی: گوید می( 0428)01یزنرآ الیوت از  نقل به( 0972)  زمانی(. 0974صیامی، )را برگزینند  مسأله  حل  ، موضع افراطی  های واکنش

  توانند به می  معلمان  این. باشند  نداشته عداد خوبیاست  معلمی  در علم  ضرورت  به  است  ممکن  دارند، اگرچه  استعداد بیشتری  در هنر معلمی

 مدیریت در مدرسان کارآمدی معیار اولین فراگیران با ارتباط  .انگیز کنند را دل مساعد و آن  یادگیری  را برای  کالس  فضای  ماهرانه  صورتی

 و عالیق ها، توانایی استعدادها، شناخت زیرا باشد اشتهد خود فراگیران شناخت سعی در آموزشی، های فعالیت فرایند در است و باید کالس

                                                           
7 Nicole 

   Wolfgang 
   Non-interventionist 
  Interactionist 
  Interventionist 

12 Elliot W. Eisner 
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 توان مدرسان، افزایش کارآمدی معیار دومین(. 0920 شعبانی،)گرداند  موفق تدریس و ارتباط برقراری در را او تواند می رغبت فراگیران

.  (Wrag, 1997) است تخصصی وزشآم و تدریس کیفیت ارتقای مستلزم عالی آموزش در نظام یادگیری کیفیت بهسازی است، تدریس

 بی ها، حرفه سایر مانند هم مدرسی است، کالس در مدیریت مدرسان کارآمدی برای که است دیگری معیار تدریس به تمایل و مندی عالقه

 در انفراگیر نمودن درگیر به مدرسان، اهمیت کارآمدی معیار چهارمین(. 0929مهروش، ) است ذوق و استعداد، عشق مستلزم تردید

 با باید آموزشی های فعالیت مدرسان در است، یادگیری به العمر مادام تعهد نیازمند که است چالشی از پر نقش مدرس، است، نقش یادگیری

 باید آنها بلکه نیست، علمی های واقعیت انتقال تنها آموزش، فرایند در ی آنها وظیفه که برسند باور این به فنون و علوم پیشرفت به توجه

 از را آنها و بیاموزند، به فراگیران را آموختن چگونه و کنند  فعالیت چگونه که بیاموزند آنها به و کنند  فراهم را مطلوب یادگیری موقعیت

 یادگیری های فعالیت ، تأثیر مشارکتی و گروهی کارهای انجام و توسعه درگیر مسأله حل پرسشگری، مشارکتی، و گروهی کار طریق

Gelaser)کنند
00

, 1998.)  

 به دارد و نقش خودراهبری دانش آموزان از استفاده و کاربرد و انگیزه ایجاد در است که مهمی عامل معلم حرفه ای های صالحیت

 گفته نگرش و دانش، مهارت از یکپارچه مجموعه ای از استفاده با و میزانی کافی به تدریس حرفه مطالبات و نیازها برآوردن معلم در توانایی

یک  در که وابسته، شخصی ویژگیهای سایر و ها، مهارتها نگرش ها، دانش از ای مجموعه به صالحیت(. 0922کریمی،  و نیکنامی) شودمی

 و بازآموزی طریق از و گیری شود اندازه شده، پذیرفته کامال استاندارهای با شغل مقایسه آن عملکرد با و میگذارد تأثیر شغل اصلی بخش

 که است وخواست انگیزشی توانایی مهارت، دانش، از نظامی ای معلمان، حرفه های صالحیت(. 0924 جهانیان،)یابد  هبودب و توسعه تجربه،

Bjekic)حرفه ای  را فراهم می کند آموزش های فعالیت مؤثر تحقق
08,

فرآیندها و فعالیت » توسعه حرفه ای معلمان عبارت است از  (.2010 

زایش دانش، مهارت ها و نگرش های حرفه ای معلمان تا اینکه بتوانند موجب بهبود یادگیری دانش آموزان های طرح ریزی شده به منظور اف

Guskey)« شوند
09

حرفه ای شدن فرآیندی است که به وسیله آن انجام یک حرفه یا شغل مستلزم داشتن مهارت های ویژه ای   (.2000 ,

محتوایی، رشد کودك، سبک های یادگیری، راهبردهای تدریس و مجموعه ای جدید معلم حرفه ای باید درك عمیق تری از دانش . می شود

ط از ارزش ها همراه با احترام به تفاوت های فردی، همکاری با همکاران و گرفتن بازخورد مداوم از تدریس و قابلیت هدایت و تغییر و ارتبا

ن، براساس توسعه مفهوم رویکرد سیستمی به آموزش، در نظر گرفتن رویکردهای جدید در تربیت و آموزش مداوم معلما. مؤثر داشته باشد

تدریس به عنوان فعالیت حرفه ای و سیاست های حمایت کننده توسعه حرفه ای به وجود آمده و آموزش نیاز مداوم زندگی حرفه ای 

Vailant)معلمان شده است
09

 مدیریت آموزشی، راهبردهای اجرای ش،آموز برای ریزی برنامه  ای حرفه دانش مهارتی، بعد شش  (.2007 ,

  .است برده نام مؤثر تدریس برای مهم مهارتهای از را ای حرفه مسئولیت و یادگیری فراگیر میزان ارزیابی انسانی، نیروی و منابع
 

 راهبردهایی جهت مدیریت کالس درس-6

 :شدتواند سودمند با موارد زیر می  به  توجه  درس  کارآمد کالس  مدیریت  جهت

  استفاده -5 ، در خور و مناسب  و تشویق  تحسین -9، مشکالت  از وقوع  گیری پیش -9، کنترل  اعمال -8،  کالس  فضای  به  توجه -0

  ایجاد و تقویت -4، کالس  کردن  فعال -2، محیط یادگیری  دهی شکل -7، کالس  بر جریانات  دائم  نظارت - ،ضروری  در مواقع  از شوخی

 (. 0972 ، زمانی)  گیری بر پیش  متکی  کالس  مدیریت  مساعد برای  ی ایجاد زمینه -01،آزادمنشی  ی روحیه

 . است  انفراگیر  برای  درسی  موضوع  انگیز کردن وچالش  در جالبدرس م  ، مهارت مؤثر کالس  مدیریت  های دیگر از ویژگی  یکی

 :فراهم آورند انفراگیررا برای زیر ز راهبردها معلمان کارا باید بتوانند ، زمینه همه یا هریک ا

 . یعنی به طور فعال برشمردن یا نام بردن چیزهایی که قرار است یاد گرفته شوند: 05راهبردهای تمرین ذهنی-0

 . روش های افزودن یا بسط دادن آنچه قرار است آموخته شود:   0راهبردهای تشریحی-8

 . دادن آنچه یاد گرفته می شود ، در چارچوبی بزرگ تر شیوه های قرار:  07راهبردهای سازمانی-9

 (.0929 ،وفئر) طریقه های رسیدگی به پیشرفت خود در جهت یادگیری: 02راهبردهای پایشی-9

 تدریس موفق و ارتباط-7

                                                           
13 Gelaser 

14 Bjekic 
15 Guskey 
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ایجاد کننده معلمان، نه تنها یکی از متغیرهای نیازمند تغییر به منظور بهبود سیستم های آموزشی هستند بلکه مهم ترین عامل 

این وضعیت دوگانه معلمان در اصالحات آموزشی، به عنوان یکی از عناصر اصلی و مجری تغییرات، توسعه . تغییر نیز محسوب می شوند

Villegas-Reimers) حرفه ای معلمان را به حوزه ای در حال رشد و چالش برانگیز تبدیل نموده است
04

اما آنچه در کانون این  (.2003 ,

، مشترك است؛ یادگیری معلمان، یادگیری چگونه یادگرفتن و انتقال دانش به عمل برای کمک به پیشرفت دانش آموزان تالش ها

Avalos)است
81

 درك میکنند آنها نیازهای از آنچه بر اساس آموزان دانش هدایت برای را زمینه که است این واقعی در کالس تأثیر  (.2010 ,

Lerux)آورد  می فراهم
80

 آنان نیازهای با و بدانند را یادگیرندگان بیولوژیکی و اجتماعی و فکری ویژگیهای مدرسان، است الزم .(2006 ,

 متفاوت مفهوم دو. است یکدیگر با دو این بین ارتباط و یادگیری و آن های روش و تدریس با آشنایی راه، این در اول قدم .کنند پیدا آشنایی

 نگهداری و خلق تدریس دوم مفهوم در و است فراگیران به مدرسان از دانش انتقال مفهوم به تدریس اول مفهوم در. دارد وجود تدریس از

می توان گفت تدریس مجموعه مهارتهایی را شامل می شود که قبل، ضمن و پس از  .دهد می افزایش را اثربخش یادگیری که است محیطی

را فراهم می کند و به فراگیر کمک می کند تا بر اساس شرایط فراهم شده،  اجرای فرایند تدریس صورت می گیرد و امکان آموزش فراگیر

Quinn)سبک یادگیری خود و اهداف مورد نظر، به یادگیری نائل گردد 
88

 و بهترین چگونه که است آن معنای به مؤثر تدریس. (2000 ,

 رود می کار به بخشیدن تمرکز و توجه جلب برای که فنونی .شود ایجاد فراگیران در مناسب شیوه به یادگیری نتایج و تغییرات ترین مناسب

 کالس، افراد بین رابطه برقراری در تنوع ایجاد کالمی، غیر و کالمی دادن توجه کالس، در حرکت مدرس، بیان و صدا نقش به توجه :شامل

 توانائیهای با نحو بهترین به که تداف می اتفاق زمانی موثر تدریس(. 0970نصر اصفهانی، )است  مختلف حواس کارگیری به و سکوت

در شرایط کنونی رویکردهای نوین یادگیری در مقابل رویکردهای سنتی قرار  .باشد متناسب کالس شده تعیین اهداف با نیز و فراگیران

شیوه های تدریس اگر حرفه معلمی هنر است آموختن (. 0921مهر محمدی ،) گرفته و روشهای فرآیند مدار جانشین نتیجه مدار شده است 

 انگیزد می بر سوأل و تفکر به را دانش آموزان جریان تدریس، در معلم(.  097شعبانی .)به صورت علمی و عملی هنرمندانه تر می باشد

 طور به را تدریس و فرایند داده بازخورد دانش آموزان به .میدهد بهبود را و تدریس کنترل مرتب به طور را دانش آموزان یادگیری وپیشرفت

و  شده تر قوی دانش آموز باورهای میشود باعث کننده حمایت محیطی و جذاب کالسی شرایط ایجاد با معلم. میکند  اداره و سازماندهی مؤثر

 عالیق به توجه و تدریس فعال روشهای به کارگیری با اثرگذار و گونه ای به مؤثر استراتژی از آگاهی با. باشند داشته بهتری تحصیلی عملکرد

 .باشند الزم  برخوردار ای حرفه های مهارت از که موفقترند زمینه این معلمانی در .شود می تسهیل خودراهبری روند فراگیر و انگیزه

 

 نظریه ها و مدل های ارتباطی-8
 هایراهبرد و ها نظریه صحیحی از بینش و دانش مدرسان باید  برای دستیابی به کیفیت در آموزش از طریق ارتباط موثر، 

 درحقیقت و متقابل دارند تأثیر هم بر و هستند تفکیک قابل غیر عناصر برنامه های درسی اجرای و ها نظریه . باشند داشته آموزشی مختلف

 جهت. شوند می ها نظریه تکامل و اصالح، رشد موجب عمل، از حاصل های داده بالعکس و کنند هدایت می را عمل که هستند ها نظریه این

آشنایی با نظریه های یادگیری به ما می . می دهند شکل اجرا فرآیند در را عملی آنان چهارچوب و هستند مدرسان نگرش و فکر دهنده

آموزد که چگونه یادگیری های افراد را تجزیه و تحلیل کنیم و با تذکر نکات مهم و قابل توجه و نیز با اشاره به انتظارهایی که داریم، 

 :در زمینه برقراری ارتباط می توان به نظریه های زیر اشاره نمود(. 0927به نقل از کدیور، )یمیادگیری را تسهیل کن

 ارتباطی برلو نظریه -الف

 عبارت که است عنصر9 دارای ارتباطی مدل: کند می نقل چنین انسانی ارتباطات مورد در خود ارتباطی نظریه ، در89برلو دیوید

 و دانش نگرش، ارتباطی، های مهارت دارای کدام هر و گیرنده و منبع دارای انسانی ارتباط همه که ندهگیر و کانال پیام، منبع،:  از است

 شنیدن، دیدن، شامل کانال. است شده تقسیم ساخت عناصر و ارائه نحوه و محتوا رمز، به نیز پیام. هستند فرهنگی و اجتماعی های سیستم

 -9 پیام، -9 رمزگذاری، -8 ارتباط، منبع-0 :از است عبارت برلو ارتباطی مدل اجزای بترتی این به. است چشیدن و بوئیدن کردن، لمس

 (.0925 راد، محسنیان) ارتباط گیرنده -  رمزخوان، -5 کانال،

 کالمی ارتباطی فراگرد مدل -ب
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 و چهره به چهره ارتباط برای مدل این که اند کرده مطرح کالمی ارتباطی فراگرد برای را مدلی ، 8بوستروم و 85استتس ،89اندروش

 برای...( لین مک و وستلی شرام، برلو، های مدل) شده مطرح های مدل اکثر که کنند می بیان آنها. است استفاده قابل گروهی حدودی تا

 خود مدل در آنها. بگیرد جای مؤثر های شیوه و محتوا شکل به باید عناصر از یک هر کالمی ارتباط یک در هستند ارتباط معنای ترین ساده

 پیام گوینده معتقدند همچنین آنها. اند کرده اشاره( کالمی ارتباط) شنیداری راهنمایی و( کالمی غیر ارتباط) خاموش راهنمایی اصطالح به

 چرا است برخوردار نیز دومین بازخورد یک از پیام گوینده است، مخاطب های العمل عکس خورد پس یک. کند دریافتمی خورد پس نوع دو

 تر واضح و تر روشن را کلمات مثالً که دهد می فرصت او به ارزیابی این. کند ارزیابی را آن بتواند باید و شنود می را خود صدای خودش هک

 را ثابت سنجش دونوع امکان گوینده یک خوشبختانه. کند کمک گوناگون جهات از پیام منبع به است ممکن دومین، بازخورد این. کند بیان

 می کند توجه بازخورد دو هر به که ای گوینده(. دومین بازخورد و نخستین بازخورد)  برگیرنده خود کالم ارزیابی و خود کالم یابیارز دارد،

 .کند می عمل ارتباط فراگرد از سطح درهر محیطی شرایط که داشت توجه باید. باشد داشته اطمینان خود پیام پیشرفت به نسبت تواند

 از و بگیرد بهره کند می اوکمک ارتباط به که محیطی عناصر مثبت خصوصیت از که بیاموزند باید دارند قرار محیط در که افرادی بنابراین

 (.0925 راد، محسنیان) برآید دارند او ارتباط در منفی نقش که محیطی عناصر این از دسته آن عهده

 انسانی ارتباط مدل -ج
 گوناگون های شیوه از آنها کنند می مبادله را اطالعات از عظیمی حجم دممر که کند می بیان خود درمدل( 0422)87اسمیت

 درارتباط که آنچه: کند می تعریف گونه این انسانی مدل در را ارتباط اسمیت. کنند می استفاده پیام حمل وسایل گوناگون انواع و رمزگذاری

 .گیرد می انجام مختلف سطوح در ارتباط این که است مردم میان در فکرها و ها حافظه ها، احساس اطالعات، شود، می منتقل

 (.خروجی عنوان به و عمده صورت به رفتار و چشیدن و بوییدن کردن، لمس دیدن، شنیدن،)  صورت به فیزیکی سطح -0

 ...( و همدلی وابستگی، قدرت، مراقبت،) عاطفی سطح-8

 (فرهنگ و تاریخ) حافظه سطح-9

 (باهم تفکر)شناخت سطح-9

 (.0925 راد، محسنیان)وظیفه  سطح-5

 

 السول هارولد گونه مدل -د
 بر عالوه السول گونه مدل در. شد منتشر 0492سال در که است 82السول هارولد گونه مدل ارتباطی های مدل نخستین از یکی

 شده خالصه کوتاه عبارت پنج در السول گونه مدل. است شده افزوده نیز تأثیر و وسیله عنصر دو بود کرده مطرح ارسطو که عنصری سه

 .)0921 راد، محسنیان) است کرده مطرح را تاثیر و گیرنده پیام، منبع یا گیرنده فرستنده، خود درمدل و است

 ( 2ایندیانا) پيام طرح سيستمی مدل -ه

 و هدف اب پیام طراحی شروع آن بارزترین که گیرد می صورت سیستم خواص از استفاده با پیام طرح است، سیستمی مدل یک 

 می صورت ارتباط برقراری از هدف تعیین با ابتدا( پیام طرح) مدل این از استفاده. است پیام ارائه از پس ارزیابی چگونگی تعیین با آن بیان

 مشخصات و هدف به توجه با سوم مرحله در.  گیرد می قرار دقیق شناسایی مورد مخاطب جامعه اهداف یا هدف به توجه با سپس. گیرد

 پیشین، عناصر کلیه به توجه با سپس و شود می سازماندهی پیام، محتوای چهارم مرحله در. شود می تدوین پیام محتوای مخاطب عهجام

 به پیام درمورد الزم های بینی پیش ششم، مرحله در. باشد می متفاوت دیگر مورد به ازموردی مسلماً که شود می مشخص ارتباطی وسیله

 (.0920 شعبانی،) آید عمل به ارزیابی پیام اجرای از چگونه که شود می اندیشیده هفتم مرحله در سرانجام و آمده عمل

 غيرکالمی ارتباطات -و

 از کلمه رمز از استفاده جای به خود مدل در لوند برن.  است نامیده راهنما مدل که کرده طرح ارتباط برای را مدلی ،91لوند برن

 با را سه هر طبیعی، نشانه  و تصویری نشانه رمز، معنی که برد بکار را ای کلمه است خواسته شود می ورتص. کند می استفاده cue یا راهنما

 با خود و فرد با فرد محیط، با فرد تا ارتباط کند می کوشش که آزمایشی. نامد می تجربی آزمایش یک را خود مدل و باشد داشته هم

                                                           
26 Andersch.L 

27 C.Staats 
28 R.M.Bostrom 

29 Smith  
30 Lasswell .H 
31 Indiana 
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 راد، محسنیان)دهد می توضیح را فرد میان ارتباط و درونی فردی ارتباط راگردهایف مدل این در او همچنین. دهد توضیح را دیگران

0921.) 

 
 

 درس کالس در کالمی ارتباط نظریه  -ز

 از ای کالمی نمونه ارتباط بندی طبقه اساس این بر شده ارائه( آمیدن و فالندرز)توسط درس کالس در کالمی ارتباط بندی طبقه

 :بیافتد اتفاق زیر به شرح حالت سه است ممکن کالس در معلم حضور هنگام در بندی طبقه این در. دآی می شمار به معلم رفتار

 (مستقیم غیر و مستقیم)معلم توسط کالمی ارتباط برقراری -الف

 شاگرد توسط ارتباط برقراری -ب

 صدا سرو یا سکوت -ج

 کرده است مطرح شدن شرطی طریق از را انسانی های واکنش از بسیاری وی. است شده مطرح 90پاولف وسیله به نظریه این

 (. 092 فرهنگی،)

 اجتماعی یادگيری نظریه -ح
و جولیان  99های تداعی گرا است که در کارهای البرت بندورا نظریه یادگیری اجتماعی شکل دیگری از نظریه 98یادگیری اجتماعی

واسطه ” متغیرها و عوامل شناخت درونی“د دارند ولی در کنار آن بوجود تاکی” پاسخ -محرك“ها هم بر رابطه  این نظریه. شود دیده می 99راتر

می توان چنین گفت که از  .این کار آنها بازتاب و تقویت کننده رویکردهای شناختی در روانشناسی است. اعتقاد دارند” پاسخ -محرك“بین 

ورد یادگیری رفتار و بروزآن، رویکردهای شناختی و اجتماعی، انسان موجودی فعال و اجتماعی است و در م -منظر یادگیری شناختی

خودگردانی به جای کنترل بیرونی بر رفتار فرد حاکم است و انگیزش درونی حاصل از خودارزشیابی، اثربخشی بیشتری از انگیزش بیرونی در 

 (.0927کدیور، ) تقویت و نگهداری رفتار فرد دارد

 گيری بحث و نتيجه- 
برای آنکه مدرسان، ارتباط مؤثری . رتباط مؤثر یکی از شاخصهای مهم در تدریس اثر بخش مدرسان می باشدتوانایی برقراری ا    

ارتباط مؤثر، به عالئمی نیاز دارد که نشان . برقرار کنند، باید به کلمات، نحوه بیان، و در کل، به انواع نشانه های غیر کالمی نیز توجه نمایند

. یکی از ابعاد مهارتهای ارتباطی، مهارتهای مرتبط با افراد است.ه به مخاطب و نیازها و مسائل او استدهنده عالقه مندی، درك و توج

های  از نظریه یک هر. کاستی دراین زمینه به ناشایستگی در دنیای اجتماعی یا بروز مصایب مکرر درارتباط های بین فردی می انجامد

 تحقق در سزایی به نقش ها آن از آگاهی کنند و می اشاره هستند دانش آموزان تأثیرگذار رییادگی فرایند در که متعددی عوامل به یادگیری

 نظریه که است فراگیران شناخت و یادگیری وقوع شیوه شناخت مستلزم مؤثر، آموزش. داشت خواهد های درس در کالس آموزشی اهداف

 .پرداخته اند ها آن به های یادگیری

و ارتباط برقرار کردن از این جهت دارای اهمیت می باشد که مهارت مدرسان در برقراری ارتباط  یادگیری روشهای مؤثر گفتگو

ها  و تغییر درسیاست  و پرورش  آموزش  در نظام  عمیق  ایجاد تغییرات  رغم علی  امروزه. اثربخش در نحوه عملکر وی اثر مستقیمی دارد

هستند و از   و اساسی  الزم  های فاقد توانایی  آموزشی  ومشکالت  با مسایل  در رویارویی  درساناز م  ، بسیاری آموزشی  های ریزی وبرنامه

و   یادگیری -  فرایند یاددهی  کندی  امرباعث  همین. کنند می  خود استفاده  کالس  ی اداره  برای  و انفرادی  سنتی  های ومهارت  قدیم  های روش

   . است  شده  امر آموزش  پذیری آسیب

 انسانی، شرایط جمله از های متعدد مؤلفه و عوامل از آید که می شمار تعاملی به فرایندی آموزش امر کلی طور به و تدریس

 حساس و پیچیده حد خود در فرایند این بر عوامل تأثیرگذاری میزان کردن مشخص و است متأثر یکی تکنولوژ و سازمانی، علمی فیزیکی،

دو   نیز در کنار این  ها و وسایل ها، روش و رسانه  است دیگر فراگیر  و طرف درسم  آن  طرف  یک  که  است  اجزاییاز   متشکل  درس  کالس.است

  یک  از طی  آورد و پس می وجود را به  فرآیند آموزش  یادگیرنده  عنوان  با فراگیر به  یاددهنده  عنوان به  درسم ارتباط صحیح  هستند، بنابراین

  کارآمد اقدام و مدیریت  آموزشی  و طراحی  صحیح  با نگرش  درساگر م  بنابراین .پذیرد فراگیر تغییر رفتار می ، درستوسط م  شآموز  ی دوره

. باشد می  اندرسم  درس  کارآمد کالس  مدیریت اصلی  ی ها مسأله ضرورت  این  تحقق  برای. خواهد بود  نحو مطلوب  فرآیند به  این  ی کند، نتیجه

                                                           
33 Pavlov 
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ها  نیاز دارند، واکنش  کالس  برخورد با وقایع  برای  اندرسم  که آموزشی  های و مهارت  تسلط بر کالس  درسهنر م مربوط به  های بر مهارت  وهعال

  هستند که  آنانی  کالس  مدیران ترین موفق. کار بندند به  کالس  ی توانند آنها را فرا گیرند و در اداره می  وجود دارد که نیز  معینی  و راهبردهای

 آگاهی و شناخت .دنماین  زودتر عمل  آن  از وقوع  گیری پیش  کنند و برای  بینی پیش  دقت به بد را در کالس  رفتارهای  افتادن  اتفاق  بتوانند زمان

  ها و فنون روش یادگیری، انواع نظریه های موظفند از  درسانم. دارد ای ویژه اهمیت تدریس الگوهای و یادگیری های نظریه از مدرسان

یک مدرس باید با توجه به شرایط   .باشند  آگاه  کالس  و کنترل  ، رهبری ، سازماندهی صحیح  ریزی و پویا، برنامه  فعال  ، تدریس علمی مدیریت

نماید و در صورتی که  های درسی یک روش مناسب انتخاب هایی خود و فراگیران و محتوای کتاب توانایی –امکانات و تجهیزات  –کالسی 

بنابراین الزم است که یک مدرس . روش تدریس مدرس مناسب نباشد باعث سردرگمی شاگردان، شلوغی کالس و اتالف وقت خواهد شد

و ها  های الزم را داشته باشد تا به موقع و در جای مناسب از هر کدام از روش هی ها و راهبردهای فنون تدریس، آگا نسبت به الگوها، روش

 کلیه و استادان و معلمان موفقیت .دانست انسانی ارتباط  مهم های شاخص از یکی باید را ارتباط برقراری. مند گردد فنون، با موقعیت بهره

 به دیگر مشاغل همچون کارمعلمی بنابراین. دارد او  های خواسته کردن روشن و مطالب تفهیم بر توانایی به فراگیر با ارتباط در افراد

 کالس. بود نخواهد آن صحیح انتخاب به قادر هرگز آموزش، مختلف های روش شناخت و آشنایی بدون مدرس .دارد نیاز دیگری هایتخصص

 فراگیران یادگیری کیفیت و درمیزان مدرس تدریس روش و درس موضوع اندازه به آن بر حاکم علمی فضای و جو احساس، دلیل به درس

 تجهیز با باید مدرس. وانایی معلم در امر آموزش را تحت تاثیر قرار می دهد مهارتهای ارتباطی وی می باشداز جمله عواملی که ت. است مؤثر

 باید مدرس. نماید فراگیران یادگیری و درك افزایش به قادر را آنها که نماید ایجاد مؤثر آموزشی محیط مختلف، های ومهارت دانش به خود

 روش زیرا کند؛ پیدا ارتباط فراگیران زندگی با منطقی و زنده صورتی به که کند دهی سازمان آنچنان را یادگیری و امکانات آموزشی محیط

فرصت . هد افزایش یادگیری در را آنان تالش و رغبت و کند تر جذاب را کالس موقعیت است ممکن آنها زندگی با منطبق و ابتکاری نو های

ن است و موجب از دست رفتن مهارت ها ، روزمره سازی فعالیت ها ، فقدان احساس ندادن به مدرسان نوعی مهارت زدایی از کار آنا

یادگیری درباره آموزش و . مسئولیت در برنامه ریزی ، کار خسته کننده و تبدیل کار حرفه ای آنها به کار صرفاً فنی و تکنیکی می شود

تواند توانایی های حرفه ای مدرسان را افزایش دهد ، فعالیت بهترین روشی که می . آموختن درباره یاد دادن یک کوشش مشارکتی است

های مشارکتی مدرسان در گروههای کوچکی است که به صورت کاربردی و عملی فعالیت های آموزشی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و 

یادگیری فعالیت –بهبود فرآیند یاددهی  تاثیر پژوهش مشارکتی مدرسان بر .زمینه سهیم شدن در تجربه های یکدیگر را فراهم می سازد

 به فراگیران ترغیب انگیز، چالش یادگیری های ایجاد محیط. می گردد های آموزشی مدرسه موجب ارتقای شایستگی های حرفه ای مدرسان

 های عالئق وآرمان ادند قرار توجه و فراگیران برای مشاهده و تجربه، آزمایش نظیر عملی های فعالیت فرصت آوردن فراهم مشارکت فعال،

 وظایف از زندگی گوناگون موقعیت در فراگیران های آموخته انتقال امکان جهت درس کردن موضوعات معنادار و تسلط و شناخت فراگیر،

 هدر زمین الزم های صالحیت و کنند تالش و کوشش تدریس در امور تربیتی آراء از آگاهی کسب به نسبت باید مدرسان. است مدرسان مهم

 از کامل آگاهی وتحقیق، مطالعه، بحث طریق از کار این تداوم و آن، به مربوط آخرین اطالعات از آگاهی درسی، موضوعات به تسلط های

 تکنولوژی از اطالع آموزان، دانش نیازهای آنها با ارتباط و آموزشی اهداف از آگاهی آموزشی، برنامه کل خاص با موضوع یک بین ارتباط

 جهت بهبود تواضع و تفاهم بردباری نظیر خصوصیاتی بودن آنها، دارا کاربرد نحوه بر تسلط و آموزش روند به کمک منظور د بهموجو آموزشی

 برقراری های شیوه بر فراگیران، تسلط در ذوق و شوق برانگیختن جهت موضوعات نسبت به عالقه و اشتیاق مداوم بروز فراگیران، با روابط

 عقب و اطالعات کردن روز به جهت دردوره های آموزشی شرکت متفاوت، شرایط و مختلف های دوره آموزی در نشدا گروههای با ارتباط

 : در این زمینه پیشنهاد می گردد .نمایند ایجاد خود در را تکنولوژی های از پیشرفت نیفتادن

واره با گروه کثیری از فراگیران در تعامل توجه به تمرین و یادگیری ومهارت های برقراری مؤثر، به خصوص برای مدرسان که هم

 .هستند بسیارضروری است

درضمن . پیشنهاد می شود که مدرسان مهارت های ارتباطی خود را بهبود بخشند تا بتوانند ارتباط بهتری با فراگیران برقرار کنند -0

 .نندسازمان های آموزشی با برگزاری دوره های آموزشی به سطح مهارت های آنان کمک بسیارک

 .آشنا ساختن مدرسان با روش های مدیریت کالس در طول دوره های آموزش ضمن خدمت -8

 .تهیه ی کتاب های راهنما در زمینه راهنمایی و آموزش مدرسان برای استفاده از شیوه های مدیریتی کارآمد کالس -9

 .ریت کالستوجه به مدرسان مبتدی و آموزش آنان در بدو کار جهت استفاده از روش های فعال مدی -9

 ...آشنا سازی معلمان با علوم مدیریت کالس درس توسط مجالت آموزشی نظیر رشد و  -5

 .بهادادن به مراکز تربیت معلم و بهبود کیفیت آموزشی و حذف دروس نامرتبط و جایگزینی دروس و مهارت های تدریس - 

 .گزینش و جذب مدرسان عالقمند و توانا و با استعداد درمراکز تربیت معلم -7

 .رزیابی دقیق مدرسان در برنامه آموزشی برای مشخص ساختن توانایی های پایه و نیازهای فردی آنانا -2
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