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هدف از مقاله حاضرر، اااراات تررارا دانمررممعلمان     چکیده: 

دانمگاه فرهنگیران دربراره فرنينرد نمرمزش ا يراددیرت در داره      

نن  ایفرری ا راهدرررد  رايکرررد پرر،اه ،   اسررت    01-امايررد

ت پ،اه  الیه دانمررممعلمان رشرته   است  جامعهپديدارشناسی 

نفرر از   00اه تعرداد  علمم تربیتی دانمگاه فرهنگیان زنران بمدند 

ات، در تحقیر   دیرت هدفمند از نرم  زنریرره  نممنهها با راش نن

ت نیمرره هررا از مصرراحدهشرررات اردنررد  برررات دررردنارت داده 

راش  برا  هرا رزيه ا تحلیل دادهت شد ساختارمند )عمی ( استفاده 

هات پر،اه  در همرت مضرممن    شد  يافته انرامتحلیل مضممن 

سازمان دهنده، ترارا دانمررممعلمان را برديش شررش ممر       

شررناختی ذهنرری، فرهنگرری ا راان    اضررعیت نمرراددی 0ارررد: 

 -6اضرعیت بسرترهات نمرمزش ا يراددیرت،      -2دانمرممعلمان،

  اضررعیت 0ان ا اسررتادان،اضررعیت سررماد فنرراارت دانمرررممعلم

  0هات دانمرم معلمران بره منرابط ااتعراتی ممردنیراز،      دسترسی

هات يراددیرت،    اضعیت فعالیت3اضعیت محتمات برنامه درسی، 

  اضررعیت 6هررات ترردري ، ا  اضررعیت راهدردهررا ا راش   3

 هات دانمرم معلمان  راهدردهات ارزشیابی از نممخته

، ترررارا  01، امايررد نمررمزش ا يرراددیرت هددا: کلیدددوا ه

 دانمرممعلمان، دانمگاه فرهنگیان
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Abstract: The purpose of this study is to 

explore the experiences of student-teachers 

about the teaching and learning process 

during COVID-19 pandemic at Teacher 

Training University. The research has been 

conducted with a qualitative approach and 

phenomenological strategy. The study 

population included all student-teachers in 

the field of Educational Sciences at the 

Teacher Training University of Zanjan, Iran. 

Fifteen of them were selected as participants 

in the study using purposive sampling. And 

semi-structured interviews were used to 

collect data. Thematic analysis method was 

used to analyze the data. The research 

findings were identified in eight organizing 

themes as follows: 1. Mental, cultural and 

psychological preparation of student-teachers, 

2. Platforms for teaching and learning, 3. 

Technological literacy of student-teachers 

and professors, 4. Student-teacher access to 

required information resources, 5. Curriculum 

content, 6. Learning activities, 7. Teaching 

strategies and methods, and 8. Evaluation 

strategies from student-teacher learning. 

Keywords: teaching and learning, COVID-
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 مقدمه

شمک بزردی برات تمام ساختارهات سیاسی، اجتماعی، اقتصادت ا  01 -دیرت امايدهمه

ظاهر دیرت، هرچند بهات را در ايش ساختارها ايراد ارد  ايش همهفرهنگی بمد ا تغییرات عمده

هات بمرت ازجمله حمزه شمد، لیکش ساير حمزهيک بحران در حمزه ستمت محسما می

نظران حمزه نممزش، اثراتی شدت تحت تأثیر قرار داده است  به باار صاحبنممزش را نیز به

امد تا نشکار ها امل میبر نظام نممزشی ا ذينفعان نن اارد ارده است، سال 01-اه امايد

اممر جهان، مدارس ا 001، 2121مارس سال  20؛ (  از 0،2121شمد )برتلینگ ا همکاران

اند جمعیت فرادیران تحت تأثیر قراردرفته %61د ا بی  از انمؤسسات نممزشی را تعطیل ارده

(  چیش االیش اممرت بمد اه نممزش ا ياددیرت الکترانیکی را برات مهار 2،2121)يمنسکم

 (  2121، 0؛ شیا2121، 6اجرا ارد )اات ا اانگ 01-دیرت امايددسترش همه

دذارت اجتماعی، صلها در راستات تحق  فا 01-در ايران نیز همزمان با شیم  امايد

صمرت جلمدیرت از ترمعات انسانی ا حفظ ستمت افراد، فرنيند نممزش ا ياددیرت به

ها از شیمه حضمرت به در مدارس ا دانمگاه 0616ات از ابتدات اسفند سال سابقهدسترده ا بی

ها ، نممزش01-زمان امتاهی پ  از شیم  امايددر مدت  .نممزش مرازت تغییر جهت داد

رغم بازدمايی ممقت مدارس صمرت مرازت ا با حضمر دانمرميان در خانه نغاز شد  علیبه

ها پذيرات دانمرميان ، تاانمن دانمگاه0616مدت در ااايل سال تحصیلی سال صمرت امتاهبه

اند  با تمجه به شرايط حاضر اه مستلزم عدم حضمر فیزيکی در صمرت حضمرت ندمدهبه

تريش دزينه برات استمرار ننتيش، مناسب ت حفظ ستمتی است، نممزشهات نممزشی جهمکان

نممزش ا ياددیرت ا متمقف نساختش نن است  ايش نم  نممزش يک شکل از نممزش از راه 

هات ها ا برنامهشمد ا نق  اساسی در سیاستدار است اه از اري  اينترنت انرام می

 اي،ه در شرايط انمنی دارد ها ا مؤسسات نممزش عالی بهنممزشی دانمگاه

                                                 
1. Bertling Et Al  

2. Unesco 

3. Cai & Wang 

4. Xia 
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ياددیرت داللت  -ات از ممقعیت ياددهیدمنه(، نممزش ننتيش به2100) 0زعم اندرسمنبه 

فرادیر از نمعی فناارت برات  -2فرادیر با نممزشگر/ مربی فاصله دارد   -0دارد اه در نن: 

ر فناارت برات ارتداط با فرادیر از ابزا -6اند  دسترسی به مماد ا منابط ياددیرت استفاده می

نمعی پمتیدانی برات فرادیران فراهم  -0اند  نممزشگر/ مربی ا ساير فرادیران استفاده می

به دا بازه  01-دیرت امايدهات ننتيش در دانمگاه فرهنگیان از نغاز همهشمد  نممزشمی

ها، تعطیلی دانمگاه هات بازه زمانی اال، بتفاصله پ  ازشمد  نممزشزمانی متفاات تقسیم می

ا  2زمانصمرت غیر همهات اجتماعی بهرساندر بسترهايی نظیر اات  اپ، تلگرام ا ساير پیام

 6LMSاندازت سامانه با راه 0611-0011هات بازه زمانی دام از ابتدات سال تحصیلی نممزش

مان، دانمرميان زهات غیر همبردزار شده است  در نممزش 0زمانا غیر هم 0زمانصمرت همبه

ات م تلف از قدیل ايمیل، تاالرهات زمان ممارات خمد در ياددیرت را از اري  ابزارهات رسانه

هات انت ابی خمد اارد ارتدااات نممزشی انند  دانمرميان در زماندفتگم ا غیره انت اا می

  در مقابل در دیرندانند ا با سرعت م صمص به خمد ياد میها را تکمیل میشمند، فعالیتمی

هات ياددیرت با ايدئم يا صدات زنده ا بازخمرد ننی همراه است زمان، فعالیتهات همنممزش

زمان مزايات زمان ا غیر همنممزش مرازت در هر دا صمرت هم ( 2116، 3)هراستینسکی

اساسی دارد  برات مثال، ايش نم  نممزش به حضمر در مکان فیزيکی اابسته نیست، بنابرايش 

صرفه هستند زيرا بهها مقرانايش، ايش نممزشبرتماند نرخ ممارات را افزاي  دهد  عتاهمی

دهند  همچنیش ها را ااه  میهات مسافرت از يک نقطه به نقطه ديگر ا ساير هزينههزينه

، 6؛ يیلماز2100، 3انند )فِدِنیچهات بهترت برات ياددیرت ا تحصیل افراد شاغل فراهم میفرصت

2101 )  

در نممزش ا ياددیرت ننتيش عمامل متعددت تأثیردذار است  برخی از ايش عمامل 

دام عمل اردن، بهاند از: داماند، عدارت( اشاره ارده2100) 1امر اه مینز ا همکارانهمان

                                                 
1. Andersone 

2. Asynchronous 

3. Learning Management System 

4. Synchronous 

5. Asynchronous 

6. Hrastinski 

7. Fedynich 

8. Yilmaz 

9. Means Et Al 
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زمانی ارتداط ننتيش، نق  هم نسدت دانمرم به استاد، نق  دانمرميان، نق  استادان،

اي،ه در شرايط هات مرازت بههات اساسی نممزشيش ا بازخمرد  ازجمله چال ارزشیابی ننت

هات مرازت ا همچنیش ايش است اه در نتیره اراحی ضعیف اتس 01-دیرت امايدهمه

عم  ا غیرقابل اامینان شده ا عدم ارائه اختیار عمل اافی به استادان، ياددیرت دانمرميان ام

 (  2121ا همکاران، 0دردد )نفمنهرت، دشمار میها به منابط ياددیدسترسی نن

هات نن ها ا چال انرام پ،اه  در خصمص فرايند نممزش ا ياددیرت ننتيش ا فرصت

شرايط جديدت برات زيست ناادمیک در  01دیرت امايد اي،ه در ايش مقطط زمانی اه همهبه

تمان دفت تا چه ممقط ی  نمیامر دقها ا مؤسسات نممزش عالی ايراد ارده ا هنمز بهدانمگاه

خصمص پابرجاست، از اهمیت بااليی برخمردار است  پ،اه  در زمینه ياد شده به ايش شرايط

انداز جديد برات دانمرميان، هات نمپايی چمن دانمگاه فرهنگیان در دممدن چممدر دانمگاه

مزش ا ياددیرت دیرنددان جهت اراحی ا اجرات مناسب نمدذاران ا تصمیماستادان، سیاست

هايی، هات چنیش پ،اه تأمل رات يافته .ننتيش در شرايط اضطرار، بسیار حائز اهمیت است

ها، فضا ا فرهنگ نممزش ا ياددیرت ننتيش نشنا شمند اند دانمرممعلمان با اي،دیامک می

علمان در هات خمد ا دانمرممهات خمد را در ايش زمینه ارتقا دهند  استادان از چال ا نماددی

ريزان ا فرنيند نممزش ا ياددیرت نداه شده ا در شیمه عمل خمد بازنگرت انند  برنامه

هات تمانند از ااستیها میهات حاصل از ايش پ،اه معلم بر اساس يافتهدذاران تربیتسیاست

ا ياددیرت ننتيش نداهی يافته ا درصدد رفط  هات نرم ا س ت نممزشمربمط به زيرساخت

ها، پ،اه  در خصمص فرايند نممزش ا ياددیرت در داره برنيند  عتاه بر همه ايشنن 

هات ننتيش در قیمتی برات استفاده اثرب   از نممزشاز ايش حیث اه ترارا ذت 01-امايد

 اند، بسیار حائز اهمیت است  داران پسا ارانا فراهم می

در خصمص  دذرد،می 01 -يددیرت امارغم مدت امتاهی اه از شیم  داره همهعلی 

تمجهی در ات ا دانمگاهی در ايش داره، مطالعات نسدتاً قابلراند نممزش ا ياددیرت مدرسه

ات از دنیا انرام درفته است اه نمان از اهمیت ا ضرارت ممضم  است  در ادامه ختصه

 شمد هات برخی مطالعات مرتدط با ممضم  تحقی  حاضر، ارائه میيافته

                                                 
1. Affouneh Et Al 
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بر ستمت ذهش ا راان  01 -امايد (، در پ،اهمی، اثرات2121) 0مکارانسان ا ه

متحده را از اري  مصاحده ممرد ارزيابی قرار دانمرميان يک دانمگاه دالتی بزرگ در اياالت

( اعتم اردند اه نماددی ٪30نفر ) 066اننده در مصاحده، دانمرمت شرات 010دادند  از 

افزاي  يافته  01-ته ا استرس ا اضطرابمان به دلیل امايدمماجهه با چنیش شرايطی را نداش

عمامل متعددت اجمد دارد اه به افزاي  سطح استرس،  است  در ايش پ،اه  مم   شد

عمامل  تريشاضطراا ا افکار افسرددی در دانمرميان منرر شده است  برخی از مهم

(، %61(، ممکل در تمراز )%10) اند از: ترس ا نگرانی در ممرد ستمتی خمد ا عزيزانعدارت

دذارت فیزيکی (، ااه  تعامتت اجتماعی به دلیل فاصله%63اختتل در الگمت خماا )

(  دانمرميان برات انار نمدن با %62ها در ممرد عملکرد تحصیلی )(، ا افزاي  نگرانی63%)

تیدانی ات مناسب، خماستار حمايت ا پمهات مقابلهاسترس ا اضطراا ا تقميت مکانیسم

 اند  شناختی شدهراان

نارت به ات به بررسی ديدداه دانمرميان درباره رات(، در مطالعه2121) 2فمتت ا دايمدت 

دانمرم با سابقه سه داره نممزش  00ياددیرت الکترانیکی در هند پرداختند  بديش منظمر، 

ها، ترارا دانمرميان در دانمگاه دهلی ممرد مصاحده قرار درفتند  بر اساس يافته 3مرازت از 

نارت به ياددیرت ممانط رات"ا  "نارت به ياددیرت الکترانیکیهات راتمحرک"دا مضممن 

نارت به ياددیرت الکترانیکی ا هايی اه ممجب راتبندت شدند  محرکدسته "الکترانیکی

رفه بمدن هات ننتيش، مقران به صاند از: دسترسی فمرت به دارهاند، عدارتپذيرش نن شده

ياددیرت الکترانیکی، ماهیت جذاا ممضمعات ياددیرت الکترانیکی به سدب استفاده از 

هات تر، ا خل  فرصتسازت برات ياددیرت مطالب بیمتر ا باایفیتها، زمینهاتچندرسانه

هات الکترانیکی ا پذيرش نن نیز نارت به نممزشعلمی ا شغلی در نينده است  ممانط رات

ها، عدم حضمر فیزيکی ا از دست از: اعتیاد به فناارت، نگرانی نسدت به امنیت دادهاند عدارت

 دادن تعامتت ااقعی دزارش شده است  

ا تدري  ننتيش در نممزش عالی:  01-امايد"ات با عنمان (، در مطالعه2121) 6بائم 

را  نمگاه پکینگها ا اصمل نممزش ننتيش در دا، استرات،ت"0مطالعه ممردت دانمگاه پکینگ

                                                 
1. Son Et Al 

2. Phutela & Dwivedi 

3. Bao 
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هات دارات شرايط ممابه، معرفی ارده است  در ها را به استادان دانمگاهشناسايی ارده ا نن

، ااثر استادان 01-امايد هات ايش مطالعه اشاره شده اه به سدب ظهمر نادهانیب می از يافته

ابط تدري  از هايی مانند عدم اراحی دقی  ارش درس، محتما، مماد ا منها با چال دانمگاه

-هات ايش مطالعه، استرات،تقدیل محتمات صمتی ا تصميرت رابرا شدند  بر اساس ديگر يافته

هات نممزش ننتيش بکار هايی اه استادان ا دانمرميان بايستی برات مماجهه سنریده با چال 

تقسیم  -2 هات نماددی اضطرارت برات مسائل غیرمنتظره،تهیه برنامه -0اند از: بگیرند، عدارت

تأاید بر استفاده  -6تر برات امک به تمراز دانمرميان، محتمات تدري  به ااحدهات امچک

 -0ها در تدري  ننتيش، تعییش دستیار تدري  ا پمتیدانی درفتش از نن -0از صدا در تدري ، 

 پیگیرت ا تقميت ياددیرت دانمرميان در خارج از اتس )برات مثال ارائه تکالیف ياددیرت

هات ترایب اثرب   ياددیرت ننتيش با خمدنممزت نفتيش  عتاه بر استرات،ت -3مناسب(، 

اصل  -0: اند ازيادشده، اصملی اه برات اارنمد ساختش نممزش ننتيش ممردنیاز است عدارت

هات امیت، دشمارت ا امل محتمات تدري  بايد با نماددی تحصیلی ا اي،دیارتداط مناسب: 

اصل ارائه مؤثر: با تمجه به  -2  ميان در ياددیرت ننتيش مطابقت داشته باشدرفتارت دانمر

تمراز اندک دانمرميان در ياددیرت ننتيش، تنظیم سرعت تدري  برات اامینان از تحميل 

ممقط استادان ا دستیاران اصل حمايت اافی: بازخمرد به -6مؤثر محتما، ضرارت است  

  ارائه بازخمرد از اري  ارتداط ننتيش ايدئميی يا تدري  به دانمرميان ضرارت است

اصل ممارات باایفیت باال: ات اذ  -0 .راهنمايی ايمیلی پ  از اتس، بسیار حائز اهمیت است

اصل  -0 تدابیرت برات افزاي  میزان ا عم  ممارات دانمرميان در اتس ضرارت است 

هات اضطرارت از ننتيش، اجمد برنامهماهیت پیچیده نممزش  تهیه ارش احتمالی: با تمجه به

شده برات رسیددی به ممکتت احتمالی مانند ترافیک بی  از حد بستر نممزش پی  تعییش

با  01-اه نممزش ننتيش در ای شیم  امايدننتيش، ضرارت است  همچنیش با تمجه به ايش

شمد تا اامینان  شمد، اضطراا دانمرميان بايد به ارق م تلف برارفسرعت باال اجرا می

 امر فعال ا مؤثر در ياددیرت ننتيش شرات انند  تمانند بهها میحاصل شمد اه نن

                                                                                                                   
1. Peking University 



      ندياز فرن انیترارا دانمرممعلمان دانمگاه فرهنگ یدارشناسيپد

08 

 

(، در پ،اهمی پیمايمی از دانمرميان مقطط اارشناسی 2121) 0چاارابمرتی ا همکاران 

هات م تلف ها درباره جندههايی در خصمص ديدداه ننهات هند، پرس ارشد يکی از دانمگاه

ياددیرت، مماد ا منابط ياددیرت، تعامل استاد ا  -ننتيش از قدیل فرنيند تدري  نممزش

دیرت ارانا ارش اردند  دانمرم، ارزشیابی ا تأثیر بر ستمت ا زنددی اجتماعی در ای همه

درصد دانمرميان  1/30دانمرم ا تحلیل نن، نتايج نمان داد اه  606پ  از دريافت پاسخ 

حال، دیرند  باايشهات حضمرت بهتر از نممزش ننتيش ياد میساردند در اتاحساس می

هات تدري  ننتيش خمد را تدريج مهارتدرصد دانمرميان اظهار اردند اه استادان به 0/36

ها نممزش ننتيش را يک جايگزيش مناسب در شرايط انمنی درصد نن 1/33بهدمد ب میدند ا 

صمرت اردند اه منابط مطالعاتی اافی در حال حاضر بهدرصد دانمرميان اعتم  3/36دانستند  

تمانند در اردند اه میدرصد( احساس می 0/30دانمرميان ) ننتيش در دسترسمان است 

درصد( احساس  2/61ها )همچنیش نن اتس فیزيکی با استادان تعامل بهترت داشته باشند 

هايی مانند قلم ديریتال، تعامل بیمترت تمانند با استفاده از دستگاهاردند اه استادان میمی

درصد دانمرميان بیان اردند اه ادر استادان ا  63جالب ايش بمد اه فقط  داشته باشند 

درصد  6/33تماند بهدمد يابد  دانمرميان هنگام س نرانی چهره خمد را نمان دهند، تعامل می

باا  هنگام از اري  چتاردند ارتداط بیش استادان ا دانمرميان دانمرميان احساس می

اردند تقريداً نیمی از دانمرميان احساس می .شمدها میس نرانی باعث تعامل بیمتر نن

درصد دانمرميان اظهار  06تماند در بهدمد نممزش ننتيش امک اند  تنها ارزشیابی منظم می

درصد  2/00همچنیش درستی ارزيابی اند  ها را بهتماند دان  نناردند اه ارزشیابی ننتيش، می

دانمرميان از  .اندهات هفتگی فرايند ياددیرت را تسهیل میدانمرميان اعتم اردند اه نزممن

هات ننتيش قدردانی اردند ا يادنار ابزارها، مماد ا منابط ياددیرت ممرداستفاده در نممزش

رفته هما راتههات ننتيش در شرايط ممجمد، ايش نممزشرغم سمدمندت نممزششدند اه علی

 دذارد  ها تأثیر میزا است ا بر ستمت ا زنددی اجتماعی نناسترس

(، در پ،اهمی، ادراک ا ترجیح دانمرميان نسدت به 2120) 2ممتمپراساد ا همکاران

ها از اري  مطالعه قرار دادند  نن را ممرد 01 -دیرت امايدياددیرت ننتيش در امل همه

                                                 
1. Chakraborty Et Al 

2. Muthuprasad Et Al 
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درصد(  31مرم به ايش نتیره دست يافتند اه ااثر دانمرميان )دان 613پیماي  ننتيش با 

دیرت ارانا ترجیح دادند  هات ننتيش را برات مديريت برنامه درسی در امل همهاتس

هات همشمند برات ياددیرت ننتيش استفاده انند  همچنیش ااثر دانمرميان ترجیح دادند از تلفش

شده به همراه نزممن هات ضدطداد اه دانمرميان اتسهات تحقی  نمان ترزيه ا تحلیل يافته

دانند  دانمرميان اظهار داشتند اه نخر هر اتس را برات ياددیرت اثرب  ، مناسب می

حال، ممکتت ها را جذاا ارده است  باايشهات ننتيش، ننپذيرت ا راحتی اتسانعطاف

ا  راستايی را جهت استفاده از امکانات مربمط به اينترنت ا پهنات باند، دانمرميان سااش منا

ا ابتکارات ياددیرت ننتيش با چال  مماجه ارده است  از ارف ديگر، دراس عملی را 

امر اامل به حالت ننتيش تدري  ارد ا نممزش ايش دراس نیاز به يک راهدرد تمان بهنمی

 ترایدی دارد 

ضايت دانمرميان دانمگاه ات ایفی، رضايت ا عدم ر( در مطالعه2121) 0ا لی شیم

 را ممرد ااااات قرار دادند  01-هات از راه دار در داره امايدجنمبی از نممزشاره 2دانگمک

شده نمان داد اه مماردت چمن هات ارشهات دانمرميان به پرس تحلیل مضممن پاسخ

ات مثدت ها استفاده بهینه از زمان ازجمله اي،دی هات نممزشی راحت، تعامتت راانمحیط

اه مماردت از قدیل ناپايدارت شدکه، تعامتت نممزش اضطرارت از راه دار هستند  درحالی

هات منفی نممزش اضطرارت از راه دار به شمار ارفه ا ااه  تمراز ازجمله اي،دیيک

دهد اه محیط نممزشی دانمرميان بسیار مهم است ا هات مطالعه نمان میراند  يافتهمی

 تماند متفاات باشد  ت بر اساس ایفیت استادان ا فناارت ممرداستفاده ننان میایفیت تعامت

در يک پ،اه  پديدارشناختی، ادرااات ا مماهدات دانمرميان دانمگاه  6(2121راحیم )

( در ياددیرت ICTهات استفاده از فناارت ااتعات ا ارتدااات )درباره ممانط فناارت ا چال 

مطالعه قرار داد  نتايج نمان داد اه ممانط ا  را ممرد 01-داره امايداز راه دار اضطرارت در 

اند از: ممکتت مربمط به ابزار ا دستگاه، اتصال اينترنت، عدارت ICTها در استفاده از چال 

هات اار با فناارت  دانمرميان همچنیش با ايش ممکتتی هات فناارت ا نق  مهارتهزينه

                                                 
1. Shim & Lee 

2. Dongguk University 

3. Raheim 
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اشتراک دستگاه با اعضات ديگر خانماده، اتصال ناپايدار اينترنت،  هات نامناسب،نظیر دستگاه

ها، منابط هات اينترنت، خريد دستگاهدسترسی محداد يا عدم دسترسی به اينترنت، هزينه

، ا ICTدر  ، عدم مهارتICTهات جديد، ندمد ترربه اافی درافزارها ا برنامهياددیرت، نرم

 را بمدند  بههات نامناسب ياددیرت، راپلتفرم

تدري  ا ياددیرت ننتيش در امل "(، در يک مطالعه تمصیفی با عنمان 2121) 0ایم

نمان داد اه درچه  ": ترارا دانمرممعلمان در اارنممزت نممزش خردساالن01-امايد

به تدري  ا ياددیرت پرداخت يا  01-هات قدل از امايدممکش است نتمان به همان راش

هات مرازت انرام درفت را در محیطهات ااقعی صمرت میدر محیط هايی اههمان فعالیت

ها ممرد هات نممزش ننتيش ا شیمه مماجهه با ننداد، لیکش، ايش بسیار مهم است اه محداديت

هات دانمرممعلمان برات تدري  ننتيش، ازجمله را، الزم است مهارتتأمل قرار دیرد  ازايش

  رسانه، تقميت شمد ا همچنیش الزم است دانمرممعلمان مهارت تعامل با امداان از اري

درباره چگمنگی پیمرفت ا ياددیرت فرادیران با استفاده از ابزارهات ارتداای ننتيش تأمل انند  

ريزت، اجرا ا تأمل دارد  تفکر نممزش ننتيش مستلزم انرام اارهات م تلف در مراحل برنامه

صمرت ننتيش يا نفتيش اه اتس بهنظر از ايشت، صرفانتقادت، ختقیت، همکارت ا ارتدااا

تدري  شمد، همیمه يک استلزام برات نممزش مرازت است  ترارا دانمرممعلمان برات 

هات هات نممزشی مناسب در دارهتدري  ا ياددیرت ننتيش از اري  تدارک استرات،ت

ها اثرب   ارس ا خانمادهمعلم ا همچنیش از اري  همکارت ننتيش با مددانمگاهی تربیت

 شمد می

ات ممردت، تأثیر نممزش اضطرارت از راه دار بر (، در مطالعه2120) 2سانتیادم ا همکاران

را ممرد بررسی قرار دادند  نتايج  01-دیرت امايدعملکرد تحصیلی دانمرميان در امل همه

ننددان در تحقی  نمان اها ا شراتنفر از نممنه 06هات امی ا ایفی حاصل از تحلیل داده

هات از راه دار افزاي  پیدا ارده است  همچنیش داد اارنيی تحصیلی دانمرميان در نممزش

متغیرهات مرتدط با نممزش از قدیل تراام  -اند اه عمامل سازمانینتايج از ايش ايده حمايت می

                                                 
1. Kim 

2. Santiago Et Al 
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-ماند در اجرات ممفقیتتمی -هات پمتیدانی ديریتالزمان، ا فناارتزمان/ ناهماتس، ارائه هم

 نمیز نممزش از راه دار اضطرارت نق  داشته باشد 

نفر از دانمرميان دانمگاه  016ات، ترارا االیه ا نگرش ( در مطالعه2121) 0اسماعیلی

ELTE ممرد ارزيابی قرار داد   01-دیرت امايدرا نسدت به ياددیرت از راه دار در امل همه

هات ددیرت از راه دار هنمز در مرحله تمسعه است ا ادرچه اتسنتايج مطالعه نمان داد اه يا

رسند، لیکش نگرش مثدت ا تمايل ااثر دانمرميان برات سنتی ا حضمرت ضرارت به نظر می

دهد اه نينده نمان می 01-دیرت امايدهات ياددیرت از راه دار در همهشرات در اتس

  انیکی در مؤسسات نممزش عالی اجمد دارد نظیرت برات بسترهات ياددیرت الکتربالقمه بی

هات دانمرميان را درباره ممکتت ( در پ،اهمی پیمايمی، ديدداه2121) 2رامیج ا سملتانا

با تمراز بر اممر  را01-تمسعه در زمان شیم  امايدهات ننتيش در اممرهات درحالاتس

در  تريش ممکتت نممزش ننتيشبنگتدش ممرد بررسی قرار دادند  نتايج تحقی  نمان داد مهم

نارت، هزينه باالت هات فشاند از: نق  زيرساختبنگتدش از منظر دانمرميان عدارت

 اينترنت، سرعت ام اينترنت، بحران مالی خانماده ا فمار راحی دانمرميان  

را  01-دیرت امايدهات ننتيش داران همهدر پ،اهمی عمامل مؤثر بر اتس 6(2121زيا ) 

متغیرهات نگرش،  ديدداه دانمرميان رشته ترارت ممرد مطالعه قرار داد  نتايج نمان داد اه از

دذارند  سه هات ننتيش تأثیر میانگیزش، نممزش، برنامه درسی ا فناارت بر ایفیت اتس

اه هات ننتيش دارند، درحالیمتغیر نگرش، انگیزش ا نممزش دانمرميان تأثیر مثدتی بر اتس

 هات ننتيش دارند  یر برنامه درسی ا فناارت تأثیر منفی بر اتسدا متغ

محققان  01-زمان با شیم  امايدتمان دفت درچه همبندت پیمینه پ،اه  میدر جمط 

تمجهی در خصمص فرايند هات قابلاار شده ا پ،اه بهحمزه نممزش عالی دنیا نیز دست

هات سات نممزش عالی انرام داده ا يافتهها ا مؤسنممزش ا ياددیرت مرازت در دانمگاه

اند، لیکش در نممزش اندرااران امر قرار دادهدذاران ا دستات در اختیار سیاستمتحظهقابل

اي،ه در دانمگاه فرهنگیان اه عالی ايران پ،اه  در ايش زمینه بسیار اندک است  به

                                                 
1. Ismaili 

2. Ramij & Sultana  

3. Zia  
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برات نممزش ا ياددیرت مرازت هات فناارت نن نابالغ بمده ا به تازدی بسترهايی زيرساخت

اند، هنمز پ،اهمی دال بر احصاء ترارا دانمرممعلمان از فرايند نممزش ا در نن ايراد ارده

را، پ،اه  حاضر تازدی انرام نمده است  ازايش 01-دیرت امايدياددیرت در امل همه

ممزش ا هات نداشته ا در نن امش  شده ترارا دانمرم معلمان درباره ابعاد ا اي،دی

 نارت ا تحلیل شمد  جمط 01-دیرت امايد ياددیرت مرازت در داران همه

در  01-زمان با شیم  امايددار بايد دفت، همدر تمصیف ممکل ا ممقعیت مسئله 

هات مرازت دانمگاه هات سراسر اممر، نممزشا تعطیلی دانمگاه 0616اسفندماه سال 

هات مرازت ايش نممزش 01 -ات شیم  ايراس امايد  در ابتدفرهنگیان، بتفاصله نغاز شد

 LMSاجرا نمد  عدم اجمد بستر  LMS ها در بستر ا سامانهدانمگاه برختف ساير دانمگاه

برات پیگیرت فرنيند نممزش ا ياددیرت ممجب سردردمی استادان ا دانمرممعلمان در 

هات م تلف تا رساناري  پیام امر نامنظم ا نامنسرم ازها بهها شد ا نممزشبردزارت اتس

تمجه دراس عملی ا اارداهی در دانمگاه انتهات ترم تداام پیدا ارد  به سدب حرم قابل

ها رساناي،ه دراسی چمن اارارزت، امکان نممزش مؤثر ايش دراس از اري  پیامفرهنگیان به

دلیل سکمنت در  تمجهی از دانمرممعلمان بهبا چال  جدت مماجه شد  همچنیش، تعداد قابل

مناا  ام برخمردار ا راستايی، زيرساخت اينترنتی ضعیفی داشتند ا در دسترسی به 

هات مرازت با محداديت جدت مماجه بمدند  با شرا  ترم ن ست سال تحصیلی نممزش

ات از ممکتت اندازت شد ا پارهدر دانمگاه فرهنگیان راه LMSدرچه سامانه  0011-0611

ها را حل ارد، لیکش نممزش در ايش بستر هم ممکتت ا رسانپیامنممزش مرازت در 

( يادنارت 2121امر اه بائم )هات داشت  يک داره نممزشی مرازت ا ننتيش همانمحداديت

ارده، مستلزم اراحی دقی  ارش درس، مماد ا منابط تدري  مانند محتمات صمتی ا تصميرت 

-امايد در حالی است اه به دلیل ظهمر نادهانی هات پمتیدانی فنی است  ايشا همچنیش تیم

هايی مانند امدمد اي،ه دانمگاه فرهنگیان با چال ها بهعلمی دانمگاه، ااثر اعضات هیئت01

امر هات فنی رابرا بمدند  بهترربه نممزش ننتيش، عدم تمهید مقدمات اار ا ممکل پمتیدانی

هات خمد را از نممزش 01-شیم  امايد ها درچه از ابتداتختصه، بسیارت از دانمگاه

اضعیت حضمرت به اضعیت مرازت ا ننتيش منتقل اردند، لیکش برات چنیش انتقالی نماده 

هات مرازت ا ننتيش ريزت، اراحی ا اثرب می نممزشدر حالی است اه برنامه ندمدند  ايش
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را هات زيرساختی رابهحداديتاه با م -هات نمپا مانند دانمگاه فرهنگیاناي،ه برات دانمگاهبه

 2( ا چینگ ا همکاران2100) 0امر اه ااااکهمان .برانگیز استبسیار چال  -هستند

ها از پیچیددی هات نممزش مرازت در دانمگاهاند، ممکتت ا چال ( يادنار شده2106)

ست  ها نمأت درفته ادهی ايش نممزشريزت ا سازمانهات برنامهشرايط نممزشی ا ااستی

دانمرممعلمان دانمگاه فرهنگیان در نممزش ا ياددیرت ننتيش صرفاً با  الدته بايد دفت،

ها نداشتند  ممکتت فنی مماجه ندمدند بلکه نگرش مثدتی نیز نسدت به ايش نم  نممزش

( خاارنمان نممده، دانمرميان تعامل چهره به چهره با اساتید را 2121) 6امر اه پاتريمیاهمان

اند، بسیارت (، اشاره ارده2121) 0امر اه بمجمايچ ا همکاراندهند  همچنیش همانمیترجیح 

عتاه بر ننچه ذار  .نف  اافی برات استفاده از نممزش ننتيش را ندارنداز استادان، اعتمادبه

دیرت ها در همهشد، دانمرم معلمان دانمگاه فرهنگیان همانند دانمرميان ديگر دانمگاه

 0امر اه تانگبردند  در ايش راستا همانشناختی نیز رنج میهات راانز نانرامیا 01-امايد

ها با ممکتت جدت ذهنی ، دانمرميان دانمگاه01-( اظهار ارده، در ای شیم  امايد2121)

 اند  ا راانی از قدیل افسرددی، اضطراا ا استرس مماجه شده

هات مرازت ا ننتيش در ت نممزشبا تمجه به ننچه در مرار پیمینه ا اهمیت ا ضرار

دار ذار شد ا همچنیش با تمجه به تمصیف ممقعیت مسئله 01 -دیرت امايدامل همه

هات ترارا دانمرممعلمان )ممقعیت دانمگاه فرهنگیان(، در پ،اه  حاضر ابعاد ا اي،دی

عنمان به 01 -دیرت امايددانمگاه فرهنگیان درباره فرنيند نممزش ا ياددیرت در امل همه

يک مسئله اساسی ممرد اااش قرار درفته است  در ايش راستا پرس  اصلی ايش بمده است اه 

دیرت ترارا دانمرممعلمان دانمگاه فرهنگیان درباره فرايند نممزش ا ياددیرت در امل همه

هات اي،ه برنمده از پرس  اصلی هايی است؟ پرس دارات چه ابعاد ا اي،دی 01-امايد

 ديش شرش است: تحقی  نیز ب

                                                 
1. Ocak  

2. Ching Et Al  

3. Patricia 

4. Bojovic Et Al 

5. Tang 
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هات هات ذهنی، فرهنگی ا راانمناختی دانمرممعلمان دانمگاه فرهنگیان در نممزش  نماددی0

 چگمنه است؟ 01-مرازت داره امايد

   اضعیت سامانه نممزش ا ياددیرت دانمگاه فرهنگیان در داره ارانا چگمنه است؟2

هات داره هنگیان در نممزش  اضعیت سماد فناارت دانمرممعلمان ا استادان دانمگاه فر6

 چگمنه است؟ 01-امايد

هات دانمرم معلمان به منابط ااتعاتی ممرد نیاز نممزش ا ياددیرت در داره   دسترسی0

 چگمنه است؟ 01-امايد

 01-هات مرازت داره امايد  اضعیت محتمايی اه استادان برات دانمرممعلمان در نممزش0

 بینند، چگمنه است؟تدارک می

-هات مرازت داره امايدهات ياددیرت اه استادان برات دانمرم معلمان در نممزشالیت  فع3

 بینند، چگمنه است؟تدارک می 01

 01-هات مرازت داره امايدهات تدري  ممرد استفاده استادان در نممزشراهدردها ا راش  3

 هايی دارد؟چه اي،دی

هات مرازت ت دانمرم معلمان در نممزشها  راهدردهات استادان برات ارزشیابی از نممخته6

 هايی دارد؟چه اي،دی 01-داره امايد

 شناسی پژوهش روش

نارت پ،اه  حاضر با رايکرد ایفی ا راهدرد پديدارشناختی انرام شده است  برات جمط

ها در مرحله اال از ابزار مصاحده نیمه ساختارمند )عمی ( استفاده شد اه ای نن يک سرت داده

هات عمی  درباره ممضم  پ،اه  از شرات اننددان برات به دست ناردن دادهسؤاالت 

پرسیده شد  جامعه پ،اه ، الیه دانمرممعلمان رشته علمم تربیتی دانمگاه فرهنگیان زنران 

ات در فرايند تحقی  شرات دیرت هدفمند از نم  زنریرهها به شیمه نممنهنفر از نن 00بمدند  

افرادت در تحقی  شرات انند اه نسدت به ممضم  ا مسئله تحقی  متک ايش بمد اردند  

 شناخت دقی  داشته ا به محق  امک انند درک عمیقی از ممضم  ممرد مطالعه اسب اند  

اننددان، فرايند مصاحده در بستر پ  از تدايش پراتکل مصاحده ا هماهنگی با شرات 

زمان امر متمسط مدتادامه پیدا ارد  بهانرام درفت ا تا رسیدن به اشدا  نظرت  0میتدمدل

                                                 
1. Google Meet 
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ها با اسب اجازه از افراد دقیقه بمد  مصاحده 30شمنددان حداد مصاحده با هر يک از مصاحده

هات ایفی به راش تحلیل مضممن، ترزيه ا تحلیل سازت شد  دادهشمنده ضدط ا پیادهمصاحده

هات پراانده ا متنم  را به داده هات متنی است اشد  ايش راش، فرايندت برات تحلیل داده

 اند  هات غنی ا تفسیرت تدديل میداده

اسیله ها از راش بازبینی تمسط همکاران ا بازبینی بهها ا يافتهبرات اعتداريابی داده 

اننددان استفاده شد  در بازبینی تمسط همکاران، با افرادت اه در زمینه راش تحقی  ممارات

هايی درباره ارش شتش تعامل برقرار شد ا از ايش رهگذر، مممرتایفی ترربه ا ت ص  دا

اننددان نیز اسیله مماراتها درفته شد در بازبینی بهها از نننارت ا تحلیل دادهتحقی ، جمط

هات حاصل از مصاحده در اختیار چند نفر از ها، ا تحلیلها، اددذارتمتش مصاحده

اصتش، تغییر يا تعديل ضرارت را اعمال انند اه  شمنددان قرار درفت تا هردمنهمصاحده

بیمتر ننان از راند اار ابراز رضايت اردند  برات ارزيابی پايايی پ،اه  از راش اددذارت 

اه   نتیره ايشمتش سه مصاحده تمسط سه فرد ناشناسی اه عضم پ،اه  ندمدند، استفاده شد

 .ها تأيید درديدپاسخ درصد تماف  حاصل شد ا ثدات نسدی 11بیش اددذاران 

 های پژوهش یافته

اد االیه  0603هات اي،ه همسم با نن، درمرمم  برات پاسخ به پرس  اصلی تحقی  ا پرس 

هات دانمرممعلمان است راج شد ا در مراحل بعدت ايش با احتساا ادهات تکرارت از پاسخ

دیر تدديل شدند  مضممن سازمان دهنده ا يک مضممن فرا 6مضممن پايه،  010ادها به 

   0، نارده شده است2جزئیات هر يک از مضامیش يادشده در جدال شماره 

                                                 
هات اي،ه تحقی  تنهرا در يرک جردال پیمسرته     ها، مفاد پرس به منظمر عدم افزاي  حرم مطالب ا پرهیز از تعدد جدال .0

رجات جدال، به مفاد هر پرس  اي،ه تحقیر  بره صرمرت مررزا     ( قرار داده شده، لیکش در شرش ا بسط مند0ه )جدال شمار

 پرداخته شده است  
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 هات اي،ه پ،اه : مضامیش پايه، سازمان دهنده ا فرادیر برات پاسخ به پرس  اصلی ا پرس 0جدال شماره

 مضمون فراگیر دهندهمضمون سازمان مضمون پایه

 01-دیرت امايددیر اننده بمدن همهغافل
 مدت بمدن نممزش مرازت تصمر امتاه

 01-عدم پذيرش الیت نممزش مرازت در ااايل امايد

  اضطراا ناشی از ابتت به ارانا
 01-اضطراا ناشی از تحصیل در داره امايد

 ترربه نااافی درباره نممزش مرازت 
 هات حضمرتبديل تلقی اردن نممزشبی

 هات مرازت پذيرش دشمار ا تدريری نممزش
نی ذهنی درباره شیمه تدري  دراس عملی )برات مثال درا

 اارارزت(
 ات هات حرفهنگرانی درباره اسب شايستگی

  هات مرازتفرسمددی ناشی از نممزش

فمار راانی ناشی از نممزش در خانه )دارت از داستان ا فضات 
 دانمگاه(

 هات مرازتانگارت نممزشساده
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 ا اصلی صدا در تدري  ندمد ممکل قطط 
 هات درس ارسال ا دريافت نسان فايل

 ها در انرام تکالیفتعامل نسان ا سريط اعضات دراه

 اهرسانمرسان ممردنظر از میان پیاامکان انت اا پیام
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 ارفه بمدن ارتداااتيک
 ندمد بستر ارتداط چهره به چهره برات همه اعضات اتس 

 رسان تلگرام(ها )پیامرسانممکل فیلترينگ برخی پیام

  هارسانها در پیامسعدم نظارت دانمگاه بر بردزارت ات
 هامنظم ندمدن زمان هفتگی بردزارت اتس

 ها سردردمی ناشی از تعدد پیام

 هاشدن مطالب مهم در میان اندمه پیامدم
 ها هات دانمرممعلمان میان اندمه پیامشدن پرس دم

 شدن برخی تکالیف میان اندمه تکالیف دم

 نظمی در ارسال ا دريافت تکالیف بی

 حضمراغیاا نامرتب انرام
 
 
 

ود
حد

م
ی

ت
 یها

ز 
ه ا
فاد

ست
ا

   
   

یپ
ام

ان
رس

 یها
اع
تم
اج

 ی
 



 0011 زمستان، شانزدهم، سال 36فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

44 

 مضمون فراگیر دهندهمضمون سازمان مضمون پایه

  LMSها در نظارت دانمگاه بر بردزارت اتس
  LMSهات ننتيش در امکان بردزارت اتس
 ت هفتگی ها مطاب  برنامهبردزارت منظم اتس

  هات حضمرتبه اتس LMSهات ننتيش اتس شدن شدیه

  ثدت شدن محتما ا تکالیف درس در سامانه
  ثدت دقی  زمان اراد ا خراج به اتس

 امکان اراحی تکالیف در سامانه بر اساس بازه زمانی مم  
 زمان ا غیرهمزمان استاد ا دانمرممعلمنظر همامکان تدادل 

 هات ننتيش ضدط شدن اتس
 دذارت مطالب ا تکالیف در فرمت م تلفاشتراکامکان به 

دهنده ا عنمان ارائهدسترسی دانمرممعلمان به امکانات متنم  سامانه به
 میزبان
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  LMSظرفیت محداد شدکه 
  اختتل در اراد به سامانه

 سرعت پايیش سامانه به سدب ترافیک ااربران 
 اابستگی ایفیت سامانه به ایفیت اينترنت 

 خارج اردن نادهانی ااربر از اتس ننتيش تمسط سامانه 
 هات زنده اصل شدن صدا در اتساقطط

 هات زمانی م تلف ایفیت متغیر سامانه در بازه
  ري تگی حراف در نمشتار فارسی در سامانههمبه

محداديت استفاده از برخی امکانات سامانه در دمشی ممبايل )عدم 
 امکان به اشتراک دذاشتش فايل ا   (
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  هات مربمط به شیمه استفاده از سامانهاافی ندمدن نممزش
  اقت اتس به سدب نانشنايی بسیارت از دانمرممعلمان با سامانهاتتف 
اخطا تمسط ااثر دانمرممعلمان در استفاده نارت به راش نزممنرات

 از سامانه
 تقميت تدريری سماد فناارت دانمرممعلمان ا استادان با دذشت زمان

 عدم استفاده از تمام امکانات سامانه تمسط برخی استادان
ارت ترارا شیمه اار با سامانه تمسط برخی دذبه اشتراک

 دانمرممعلمان

 نممزش شیمه اار با سامانه به دانمرم معلمان تمسط برخی استادان
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 مضمون فراگیر دهندهمضمون سازمان مضمون پایه

 جیعدم اتصال دانمگاه به منابط ااتعاتی معتدر داخلی ا خار 

 شده تمسط استاداناافی ندمدن منابط ااتعاتی معرفی

 عدم مراجعه حضمرت ااثر دانمرممعلمان به اتاب انه دانمگاه

هات فارسی )از افزارهات الکترانیکی برات دسترسی به اتاااستفاده از نرم

 قدیل ااقچه ا   (

 هات الکترانیکیهات ااغذت اتاا بر نس هترجیح نس ه

 منابط ياددیرت التیش تمسط ااثر دانمرممعلمان عدم استفاده از

 عدم اات  ااثر دانمرممعلمان از خدمات الکترانیکی اتاب انه دانمگاه 

 ایفیت نامناسب خدمات الکترانیکی اتاب انه دانمگاه
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  سازت حرم محتمات دراس نظرت در نممزش مرازتعدم متناسب

 مناسب بمدن محتمات ااثر دراس عملی ا اارداهی

  قابل ياددیرت بمدن محتمات ااثر دراس عملی

بدنی عدم تناسب محتما با سرفصل برخی دراس )برات مثال درس تربیت

  ا نممزش دينی(

 ااربردت ندمدن محتمات دراس نظرت

 عدم ياددیرت عمی  در دراس نظرت

  عدم تدارک ختقانه محتمات دراس نظرت

 اننده بمدن محتمات دراس نظرتاسل

 استفاده از محتمات صمتی برات اغلب دراس

 عدم استفاده استادان از محتمات غیررسمی به سدب ضدط اتس

 عدم پیگیرت جدت محتمات جلسات نفتيش

ی 
رس

ه د
نام
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 مضمون فراگیر دهندهمضمون سازمان مضمون پایه

 زياد بمدن حرم تکالیف ياددیرت در دراس نظرت

 تعییش چهارچما شیمه انرام تکالیف تمسط استادان 

تکرارت بمدن تکالیف برخی دراس نظرت )از قدیل درس نممزش 

 دينی ا تفسیر قرنن( 

 هات ياددیرت دراس نظرت الیتدراهی بمدن ااثر فع

 هات ياددیرت دراس عملی فردت ا دراهی بمدن فعالیت

 انرام مناسب تکالیف دراهی در دراس عملی

 عدم تناسب تکالیف ياددیرت برخی دراس با ماهیت نممزش مرازت 

محتما ا هات ياددیرت درس تحلیلرضايت مضاعف از فعالیت

 ارزشیابی تمصیفی

 ااثر دراس عملی تمسط استاد پیگیرت تکالیف در 

 عدم پیگیرت تکالیف تمسط استاد در ااثر دراس نظرت 

 دردیراننده ندمدن تکالیف دراس نظرت

هات ياددیرت )ندادن ح  انت اا به نیمه ترميزت ندمدن فعالیت

 دانمرممعلم
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غالب بمدن س نرانی مستقیم در تدري  ااثر دراس در ااايل 

 هات مرازتنممزش

استفاده از راش تدري  مماراتی در برخی دراس )اارارزت، تحلیل 

 تمصیفی(-محتما، ارزشیابی ایفی

 هات استادان در تدري  ننتيش با دذشت زمانبهدمد نسدی مهارت

اس تمسط دانمرممعلمان )درس اختتالت تدري  برخی در

 بدنی( ياددیرت، تربیت

استفاده از راش پرس  ا پاسخ در برخی دراس برات انترل حضمر 

 دانمرممعلمان 

هات نفتيش تمسط ااثر هات فعال در تدري عدم استفاده از راش
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 مضمون فراگیر دهندهسازمانمضمون  مضمون پایه

هات پايانی عدم سنر  دقی  ياددیرت دانمرممعلمان در ارزشیابی

 مرازت 

هات ياددیرت فرنيندت به جات نزممن پايانی در استفاده از فعالیت

 دراس عملی 

هات عینی برات ااثر دراس بردزارت ارزشیابی پايانی در قالب نزممن

 نظرت 

 هات الکترانیکی پايانی ر ممقط نزممند LMSایفیت مطلما سامانه 

پمتیدانی فنی ااثر استادان از دانمرممعلمان حیش بردزارت نزممن در 

 سامانه 

هات م تلف برات دريافت پاسخ سؤاالت نزممن بینی راشپی 

 تمسط برخی استادان 

  LMSمنظم بمدن نزممن پايانی در سامانه 

بی پايانی ااثر دراس برات ها در ارزشیاتغییر ترتیب سؤاالت ا دزينه

 پیمگیرت از تقلب 

هات عینی از اري  تمکیل تقلب برخی از دانمرممعلمان در نزممن

 دراه مرازت
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دهد اه ترارا دانمرممعلمان دانمگاه فرهنگیان درباره نمان می 0مندرجات جدال شماره  

-در همت بعد يا مضممن سازمان 01-دیرت امايدفرايند نممزش ا ياددیرت در امل همه

شناختی هات ذهنی، فرهنگی ا رااناضعیت نماددی -0دیرد:دهنده بديش شرش قرار می

اضعیت سماد فناارت  -6 اضعیت بسترهات نممزش ا ياددیرت، -2دانمرممعلمان،

هات دانمرم معلمان به منابط ااتعاتی ممردنیاز،   اضعیت دسترسی0دانمرممعلمان ا استادان،

اضعیت   3هات ياددیرت،   اضعیت تکالیف ا فعالیت3  اضعیت محتمات برنامه درسی، 0

هات   اضعیت راهدردهات ارزشیابی از نممخته6هات تدري  استادان، ا راهدردها ا راش

اند در ااقط جدال نارده شده "مضممن سازمان دهنده"دانمرم معلمان  ايش ابعاد اه در ستمن 

ها نیز در ب   مضامیش هات ننهات اي،ه تحقی  هستند ا جزئیات ا اي،دیمفاد اصلی پرس 
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ز شمنددان درباره مفاد هر يک اهات مصاحدههايی از پاسخپايه نارده شده است  در ادامه نممنه

 شمد دانه يادشده( ارش میهات اي،ه تحقی  )ابعاد همتپرس 

شناختی دانمرممعلمان، هات ذهنی، فرهنگی ا رااناضعیت نماددی در بعد نخست، 

ها تعطیل شد، ما     ارانا همه را شماه ارد، اقتی دانمگاه"( چنیش دفت: 0شمنده )مصاحده

ها حضمرت میمه  مش ااايل داباره نممزش ات تعطیل هستیم اهفتهارديم حداد يکفکر می

رفته ايش نممزش تمنستم با اان انار بیام الی رفتهارانا با نممزش مرازت راحت ندمدم ا نمی

    ااايل استرسم از جانب ارانا خیلی "( دفت: 1شمنده )  در ايش راستا، مصاحده"را پذيرفتم

امر نگران اقعاً س ت بمد  همیشاشم ا مدام خمنه ممندن هم ازياد بمد، اسماس شست

تمانم ياد بگیرم يا نه؟  بااينکه يک سرت از درساممنم بمدم اه تم نممزش مرازت می

زياد جدت ندمد  هاممن مثل درس نممزش ا پرارش تطدیقی قدل از ارانا مرازت بمد الیدرس

    "دفت:  (01شمنده )  همچنیش مصاحده"ت چندانی از نممزش مرازت نداشتیما ما ترربه

اردم الی از ايش بابت اه تم خمنه بمدم ا ااايل در برابر نممزش مرازت مقاامت می

ها را میمه تم سرت از درستمانستم ااحدهات بیمترت انت اا انم، خما بمد  يکمی

  "نممزش مرازت ياد درفت الی ياددرفتش دراسی مثل نممزش زبان فارسی خیلی س ته

    عتاه بر استرس ارانا، نگران عیار معلمی هم بمدم  "اظهار ارد:  ( نیز00شمنده )مصاحده

تمانم خماد اجرا بمه ا اينکه میهايی مثل اارارزت اه خیلی مهمه، به چه شکلی میدرس

  "ترربه الزم را اسب انم يا نه؟

اضعیت بسترهات نممزش ا ياددیرت دانمگاه فرهنگیان در داره ارانا،  در بعد دوم،

فرستادن ا ايش تر ايدئم يا اي  میها، اساتید راحترسان    در پیام"( دفت: 0شمنده )مصاحده

( بیان 00شمنده )  مصاحده"ايدئمها ممکل قطعی صدا ا ديگر دردسرهات سامانه را نداشت 

ندرت در دمدل اپ، ايتا ا بهاندازت سامانه در تلگرام ا اات هات ما قدل از راه    اتس"ارد: 

تمانستیم اصل بمیم ا شد، الدته داهی به تلگرام به خاار فیلتر بمدن  نمیت بردزار میمی

ممن را اپ اارهات دراهیاسترس حضمر ا غیاا را داشتیم  به خاار فیلتر ندمدن اات 

اامد اه     داهی پی  می"( تصريح ارد: 3شمنده )  مصاحده"ارديماانرا تقسیم ا بررسی می

شديم با تمضیحات ديد ا ما مردمر میها نمیا تکلیفی را به خاار اندمه پیاماستاد مطلب ا ي
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    يکی از "( دفت: 6شمنده )مصاحده "بیمتر ثابت انیم تکالیفممن را انرام داده ا فرستاديم 

ديديم، ها ايش بمد اه تعامل چهره به چهره ندمد ا استاد را نمیرسانتريش ممکتت پیامبزرگ

اپ هر ای هر ای بمد ا هر ا  اپ محیطی ندمد اه بتمنیم تعامل بکنیم  اات  درااقط اات

ها دفته بمدن دم نمشت ا مطلب اصلی هم بیش مطالدی اه بچهبدان اجازه يه پیامی می

استاد ا دانمرمها ننتيش هستش ا زمان  LMS    در "( بیان ارد: 00شمنده )  مصاحده"شدمی

شمنده   مصاحده"اند، از ايش لحاظ بیمتر شدیه اتس درس ااقعیهها ثابت ا منظم شدهاتس

شد ا مهلت انرام تکالیف نیز     در سامانه محتما ا جلسات بردزارشده ثدت می"( دفت: 00)

( اظهار 6شمنده )  مصاحده"شدارديم، دم نمیشد ا اقتی تکلیفی را باردذارت میمم   می

اندازه بیران ا اينکه اقتی ره مثتً داهی يهميی ما را می   سامانه يه سرت ممکتت دا"ارد: 

( 00شمنده )  مصاحده"دذاره، صدا قطط ا اصل میمهاسی ندانسته میکرافمنممنم راشش می

به اينترنت خیلی قمت احتیاج داشت ا اقتی يه ام سرعت  LMS    سامانه "نیز چنیش دفت: 

   "داديمست میاامد ب می از اتس را از داينترنت پايیش می

( اظهار 01شمنده )اضعیت سماد فناارت دانمرم معلمان ا استادان، مصاحدهدر بعد سوم،  

نداشتم الی با دا سه جلسه شرات اردن  LMSات با سامانه     ااايل اه هیچ نشنايی"ارد: 

( 0)شمنده   همچنیش مصاحده"ا خطا ياددرفتم  در اتس، نحمه اار با سامانه را با نزممن

صمرت ايدئميی ا نممزشی تهیه     بعضی از داستان نحمه اار با سامانه را به"چنیش دفت: 

    نحمه "( نیز دفت: 3شمنده )  مصاحده"اردن ا هر چه بلد بمدند را به ديگران ياد دادندمی

ه اار با سامانه نممزش داده نمد، خمد مش فايلی اه نحمه اار اردن با سامانه تمضیح داده بم

را نديدم الی دا سه تا از اساتید امک اردن اه مثتً فتن دزينه امکانات  چه چیزهايی 

اخطا شد با نزممنذاشتش اه باعث میهست، اساتید داهی ارائه را به عهده دانمرم می

   "هات بیمترت اسب شهترربه

( 2نده )شماضعیت دسترسی دانمرممعلمان به منابط ااتعاتی، مصاحدهدر بعد چهارم، 

    منابط ااتعاتی اه دانمگاه دسترسی به اان را برات ما فراهم انه در حد صفر بمد "بیان ارد: 

ارد به سؤاالتممن امک می هايی بمد ا نسدتاً به ما در پاسخالی در بیران از دانمگاه دسترسی

رانیکی استفاده اي،ه اتاا الکت    مش از منابط الکترانیکی به"( دفت: 3شمنده )  مصاحده"

انم چمن خمندن اان برام خیلی س ته ا به سراغ  نمیرم ا ترجیح میدم منابط چاپی تهیه نمی
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هات رايگان فارسی مانند پرتال     مش بیمتر از پايگاه"( اظهار ارد: 00شمنده )  مصاحده"انم 

به خاار ضعف  انم اجامط علمم انسانی ا پايگاه ااتعات علمی جهاد دانمگاهی استفاده می

( چنیش 0شمنده )  مصاحده"هات التیش خیلی استفاده نکردمدر زبان انگلیسی از منابط ا پايگاه

تمان به منابط اتاب منه دانمگاه دسترسی صمرت مرازت می    مش ااتعی ندارم اه به"دفت: 

هات پا    مش از"( نیز اظهار داشت: 00شمنده )  مصاحده"داشت يا نه ا تا حاال امتحان نکردم 

اردم ا در درس هات غیردرسی استفاده میم تلف مثل ااقچه ا فیديدم برات دانلمد اتاا

   "تمصیفی از اپ اتابراه اتاا دانلمد اردم-ارزشیابی ایفی

    محتما از نظر "( دفت: 0شمنده )اضعیت محتمات برنامه درسی، مصاحده پنجم، بعددر 

  "فرستادنابی  بمد، فیلم هم خیلی ام میارپمينت هم امشکلی بیمتر شامل اي  بمد، پا

    محتما حرم  زياد بمد ا تعداد امی از اساتید در انت اا "( اظهار ارد: 0اننده )مصاحده

شمنده   مصاحده"اردندادن ا از منابط متنم  ا جذاا استفاده میمحتما ختقیت به خرج می

صمرت حضمرت ا هم مديريت نممزشگاهی را هم به     مش برات مثال درس"( بیان ارد: 2)

دفتش ا مش اان هات حضمرت استاد ترربیات خمدشمن را میمرازت دذراندم، تم اتس

هات مرازت تمضیحات استاد فقط به محتمات اتاا مطالب را هنمزم يادمه الی در اتس

، الی اساتید از بااينکه شرايط نممزش در ايش اضعیت ارانايی خاص است "  "متمراز بمد

انش ا به هر میزان محتمايی اه قدتً تدري  هات حضمرت استفاده میهممن محتمات نممزش

    محتمات "( دفت: 01شمنده )  مصاحده"انشاردن االن هم به هممن اندازه محتما ارائه میمی

اردم، حتی میانم، مثتً، درس دان  خانماده محتمات نفتيش را دندال ننفتيش را دندال نمی

اف  يا برات مثال در جلسات نفتيش درس اارارزت دتدانم به شکل اي  هستش يا پینمی

   "اردمهم، استاد دا سه نممنه اار دذاشتش ا چمن مصر ندمدن ا منم اقتمم نداشتم، دندال نمی

    "( دفت: 00شمنده )هات ياددیرت، مصاحدهاضعیت تکالیف ا فعالیت بعد ششم، در 

هات حضمرت به ايش شکل اه در نممزشرم تکالیف دراس نظرت زياد بمد، درصمرتیح

دفت برايد     در درس اختتالت ياددیرت، استاد می"( بیان ارد: 2شمنده )  مصاحده"ندمد 

نممزت اه اختتل ياددیرت داره تحقی  انید  اارت اه انرام دادن  در شرايط راجط به يه دان 

نممزت، يک ممقعیت د ا ما حاال بايد بدان دسترسی به چنیش دان حضمرت هم س ت بم
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( چنیش دفت: 1شمنده )  مصاحده"برديمارديم ا اار را پی  میمفراض ا خیالی تصمر می

انه خیلی خمبه  اقتی     دراهی اار اردن از ايش لحاظ اه حرم تکالیف را ام می"

دفتیم ا ارديم ا ايرادات همديگرا مییشد اارهات همديگرا بررسی متکلیفممن دراهی می

    در دراس عملی "( اظهار داشت: 1شمنده شماره )  مصاحده"ب   بمد ايش براممن رضايت

تمصیفی، ا اارارزت استادان پیگیر اارممن بمدند  برات  -مثل تحلیل محتما، ارزشیابی ایفی

ات ننتيش رفط اشکال، ايرادات مثال در درس تحلیل محتما ا اارارزت، استاد هر دفعه در جلس

خماستش مسائلی اه در فرايند انرام ايش دفتش ا از ما میداديم را میهايی اه انرام میفعالیت

    در "( دفت: 00شمنده )  مصاحده"تکالیف داشتیم را بهممن بگیم تا به حل  امک انش

را مم   اردند اه برخی دراس ازجمله درس نممزش ا پرارش فرادیر، استاد چند تکلیف 

ارديم ا پاسخ هاممن حالت اپی برانگیز ا دردیراننده ندمدند ا از اينترنت پیدا میچندان چال 

ها ممضم  تکلیف را     در تعداد امی از درس"( نیز تصريح ارد 3شمنده )  مصاحده"داشت

اي،ه اس بهارديم الی مضممن تکلیف برات همه يکسان بمد ا در ساير درخمدممن انت اا می

درفت ا ح  انت ابی اجمد نفر دقیقاً يک ممضم  در نظر می 01دراس عمممی استاد برات 

  "نداشت

( دفت: 6شمنده )هات تدري  استادان، مصاحده، اضعیت راهدردها ا راشبعد هفتمدر  

ارفه هات مرازت، س نرانی مستقیم ا يکاي،ه در ااايل نممزشها به    اغلب راش تدري "

ها ازجمله اتس تحلیل محتما، ارزشیابی تمصیفی ا اارارزت مماراتی مد  برخی از اتسب

تمنم بگم مماراتی از نم  اصیل بمد، چمن ادر هر از داهی بمد  بعضی از اتسا هم نمی

 "دیرت ا انترل حضمر دانمرمها داشت؟ت مچدرفت بیمتر جندهپرس  ا پاس ی صمرت می

داد، بعد     در درس ارزشیابی ایفی تمصیفی استاد تمضیح می"ارد: ( بیان 3شمنده )مصاحده

    در درس "( دفت: 02شمنده )  مصاحده"پرسید ا ممارات در اتس ملممس بمدسؤال می

تحلیل محتما يک جلسه تدري  بمد، يک جلسه رفط اشکال درباره تکلیف مربمط به تدري   

شمن شد ا دانمرمها ا استادا نظراتائه داده میدر هر جلسه رفط اشکال دا دراه اارشمن ار

پرسیدن  در جلسات تدري  هم ممارات اردن يا سؤاالتممن را میها بیان میرا راجط به اار

اامد برات     در جلسات نفتيش خیلی ام پی  می"( اظهار داشت: 0شمنده )  مصاحده"داشتیم
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ارديم براممن ا عمتً ح  می LMS ما ايدئميی از تدري  دردیرانه بذارن تم سامانه

 "اننده ندمد امک

هات دانمرممعلمان، ، اضعیت راهدردهات ارزشیابی از نممختهدر بعد هشتمنهايت  در

فرستادن  اف زيادت به دراه میدتسرت از اساتید پی    يک"( چنیش دفت: 2شمنده )مصاحده

ا شکل سؤاالت تستی بمد مش ااقعیت  فرستادن اف میدتدر امتحانات اان استادايی اه پی

دادم  تم چنیش اردم ا به سؤاالت امتحان جماا میاف سرچ میدتتقلب اردم ا از را پی

    "( اظهار ارد: 0شمنده )  مصاحده"امتحاناتی بیمتر دندال ايش بمديم اه ااحدهاممن پاس بمه

رت داشتیم ديگر اساتید امتحان هات ياددیدر دراس عملی، چمن در امل ترم تکالیف ا فعالیت

شد ا در پايان ترم از حرم اندمهی درفتند  دراس نظرت در امل ترم ارزشیابی نمیپايانی نمی

شد  در پاسخ به سؤاالت امتحانی ايش دراس از مطالب ارائه شده، نزممن عمدتاً عینی درفته می

شد ا اعضات دراه ارسال می هات درست به اانداديم ا پاسخدر برخی ممارد دراه تمکیل می

    از نظر فنی اساتید خیلی حمايت "( بیان ارد: 0شمنده )  مصاحده"اردند دراه استفاده می

محض اينکه اسی در امتحان ممکل داشت راهنمايی ها مدام ننتيش بمدند ا بهاردن  اانمی

فت هر اسی اشکال داردن  برات مثال استاد درس اسناد ا قمانیش نممزش ا پرارش میمی

دفت به اشتداه سؤال تمريحی را اپ به مش پیام بده يا دانمرميی میات اات فنی داره در پی

دفت جماا را در ااغذ بنمي  ا تمنم بردردم به  پاسخ بدم، استاد میرد اردم ا ديگه نمی

    "اپ برام بفرستعکسمم در پی ات اات 

 گیری بحث و نتیجه

هات ترارا دانمرممعلمان دانمگاه فرهنگیان ، احصاء ابعاد ا اي،دیهدف از پ،اه  حاضر

بمد  نتايج پ،اه  نمان داد نممزش ا  01-درباره فرنيند نممزش ا ياددیرت در داره امايد

ياددیرت مرازت در داران شیم  بیمارت ارانا، برات دانمرممعلمان دانمگاه فرهنگیان 

هات مناسب، استادان ا فقدان نماددی  برانگیز بمده استات خاص ا چال پديده

هات اساسی مماجه ساخت  در ايش راستا، دیرت با چال دانمرممعلمان را در نغاز ايش همه

(، رامیج 2121(، چاارابمرتی ا همکاران )2121سان ا همکاران ) هاتهمسم با نتايج پ،اه 
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دیرت رممعلمان در ابتدات همهها نمان داد اه دانم( يافته2121(، ا زيا )2121ا سملتانا )

هات شناختی الزم برات مماجهه سنریده با نممزش، نماددی ذهنی، فرهنگی ا راان01 -امايد

مرازت در ايش شرايط نمپديد را نداشتند ا نگران عملکرد تحصیلی خمد بمدند  بديش معنا اه 

ات از ازت را دمنهدانمرممعلمان، ازنظر ذهنی به ايش نماددی نرسیده بمدند اه نممزش مر

ها ازنظر فرهنگی، نممزش تماند در شرايط ضرارت راهگما باشد  نننممزش تلقی انند اه می

اردند  اعتنايی میا ياددیرت مرازت را هنمز به رسمیت نمناخته ا در برابر نن مقاامت ا يا بی

ز يک ارف شناختی نیز هنمز ايش نماددی را اسب نکرده بمدند اه اهمچنیش ازنظر راان

ا از ارف ديگر، تحصیل مرازت در ايش شرايط را  01هات ناشی از زيستش با امايد استرس

هات حضمرت ، نممزش01دیرت امايد مديريت انند  اغلب دانمرممعلمان در نغاز داره همه

هات ننتيش ا مرازت راحت ندمدند  ترربه نااافی درباره بديل دانسته ا با نممزشرا بی

ازت ا فمارهات ناشی از نممزش در خانه ممجب شد در ابتدا مقاامتی در برابر نممزش مر

هات تدريج دانمرممعلمان با دردیر شدن در نممزشهات مرازت صمرت دیرد  بهنممزش

عنمان يک شکل از نممزش رسمی ها را بهمرازت ا نشنايی بیمتر با نن، ايش نم  نممزش

 بر نن مقاامت اردند  دانمگاهی پذيرش ارده ا امتر در برا

افزارت مناسب برات نممزش ا ياددیرت مرازت در افزارت ا نرمندمد بسترهات س ت

تدريج اضعیت نسدتاً ، چال  ديگرت بمد اه به01-زمان با شیم  امايددانمگاه فرهنگیان هم

 (،2121( ا رامیج ا سملتانا )2121هات راحیم )بهتر شد  در ايش راستا، همسم با پ،اه 

هات غیرحضمرت )نیمسال دام سال ها نمان داد دانمگاه فرهنگیان در ابتدات نممزشيافته

هات اجتماعی را رسانناچار پیام( به سدب ندمد بسترت معیش برات نممزش، به0611-0616

اار درفت  مناسب ندمدن ساختار ا محیط جهت تداام جريان نممزش ا ياددیرت به

ات را در نحمه هات نممزش ا ياددیرت ممکتت عديدها فعالیتت اجتماعی بهارسانپیام

ها ا    ايراد ارد  تدري  استادان، ارسال ا دريافت تکالیف، اجرات منظم برنامه هفتگی اتس

نظم ها تا حدت نشفته ا بیها، ممجب شد نممزشمناسب ندمدن ايش بستر برات بردزارت اتس

 LMSاندازت سامانه اهمیت تلقی شمد  با راهمعلمان امشده ا تمسط برخی استادان ا دانمرم

هات زيرساختی در رغم اجمد ممکتت ا محداديت، علی0611-0011از نیم سال اال سال 

ها در تر ا بهتر شد  بردزارت اتسياددیرت نسدت به قدل منظم-ايش سامانه، راند ياددهی
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ها را تا حدت به اتس ااقعی سبه سدب برخمردارت از امکانات متنم ، ات LMSسامانه

 نزديک ارد  

هات مرازت چال  بعدت، اضعیت سماد فناارت استادان ا دانمرممعلمان در ااايل نممزش

ها نمان داد دانمرممعلمان ا استادان (، يافته2121ایم ) بمد  در ايش راستا همسم با پ،اه 

ا امکانات متنم  نن  LMSمانه هات اافی در خصمص نشنايی با نحمه استفاده از سانممزش

-اند  ايش اضعیت به مرار تغییر پیدا ارد ا استادان ا دانمرممعلمان با ياددیرتدريافت نکرده

هات مرازت از اري  تمريش ا تکرار، نحمه هات محیطی ا اسب ترربه بیمتر درباره نممزش

 هايی نیز ارائه دادند  ا امکها اار با سامانه را ياد درفته ا در ايش امر به يکديگر راهنمايی

هات پ،اه  ( همسم ا با يافته2121هات پ،اه  راحیم )چال  ديگر اه با يافته

( ناهمسم است، بر محداديت دسترسی دانمرممعلمان به منابط 2121چاارابمرتی ا همکاران )

مان داد اه هات پ،اه  نياددیرت ا ااتعاتی دران دانمگاهی متمراز بمد  در ايش راستا، يافته

هات دانمرممعلمان در انرام تکالیف ياددیرت ا عملکردت خمد به منابط ياددیرت ا پايگاه

هات خمد ااتعاتی داخلی ا خارجی از اري  دانمگاه فرهنگیان دسترسی نداشته ا نیازمندت

 انند  را از اري  منابط ياددیرت محیطی ا ارتداط با استادان برارف می

ازنظر حرم،  -(، عدم تناسب محتمات دراس نظرت2121ت پ،اه  بائم )هاهمسم با يافته

ها بمد  ايش چال  هات مرازت، يکی ديگر از چال با ماهیت نممزش -ایفیت ا برانگیزاننددی

المعا  خمد قرار داده بمد  در ايش راستا، دانمرممعلمان ایفیت ياددیرت دانمرممعلمان را تحت

دیرت ط به محتمات دراس عملی ا اارداهی در ابتدات همههايی اه راجرغم نگرانیعلی

امر نسدی از محتمات دراس عملی ا اارداهی رضايت داشتند داشتند، درنهايت به 01-امايد

 ياددیرت بمد   ا اعتم اردند محتمات ايش دراس نسدتاً دردیر اننده ا قابل

هات پ،اه  يش راستا، يافتههات ياددیرت بمد  در اچال  ديگر، مسئله تکالیف ا فعالیت

هات ياددیرت حرم بسیار زيادت داشتند ا غالداً برات ايش نمان داد، در دراس نظرت، فعالیت

شد  عدم جذابیت ا تراام تکالیف دراس تکالیف از سمت استادان بازخمرد هم داده نمی

داد ا از یارزش جلمه ماننده ا امارف ايش دراس را نزد دانمرممعلمان اسلنظرت ازيک

ارف ديگر باعث شده بمد دانمرممعلمان تکالیف دراس عملی ا اارداهی اه نیاز به دردیرت 
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ا اقت بیمترت داشت را با دشمارت ا زحمت انرام دهند  برختف تکالیف دراس نظرت، 

هات ياددیرت دراس عملی ضمش داشتش جذابیت ا دردیراننددی، با بازخمردهات فعالیت

ارف استادان همراه بمد  به همیش خاار، ایفیت ياددیرت دانمرممعلمان در  فردت ا دراهی از

 ايش دراس نسدتاً بهتر از دراس نظرت بمد  

هات نممزش (، يکی ديگر از چال 2121( ا ایم )2121هات پ،اه  بائم )همسم با يافته

ل  هات پ،اه  حاضر نیز ايش چامرازت، راهدردهات تدري  ننتيش است اه در يافته

-اي،ه در ااايل نممزشها، راهدردهات تدري  استادان بهابی  ممهمد بمد  بر اساس يافتهام

( 2121امر اه بائم )هات مرازت بیمتر مدتنی س نرانی مستقیم بمد  دلیل ايش امر همان

، ترربه اندک استادان درباره تدري  01-امايد زياد ظهمر نادهانیاحتمالخاارنمان ارده، به

ش ا فراهم ندمدن مقدمات ممردنیاز برات ايش نم  تدري  است  الدته در برخی دراس ننتي

تمصیفی از همان نغاز راه از راهدرد  -ازجمله درس اارارزت، تحلیل محتما، ا ارزشیابی ایفی

تدريج با اسب ترربه بیمتر درباره رفته، استادان بههمشد  راتمماراتی نیز استفاده می

هات تدري  ننتيش خمد را بهدمد ب میدند  ايش مهم با نتايج ت، مهارتهات مرازنممزش

 ( در تناظر است  2121تحقی  چاارابمرتی ا همکاران )

برانگیزت بحث ا چال ها، ترربه قابلنهايت، مسئله راهدردهات ارزشیابی از نممخته در 

ممزش ا ياددیرت است برات دانمرم معلمان بمد  عنصر ارزشیابی جنده مهمی از هر سیستم ن

-دیرتاند ا نق  مهمی در تصمیم(  ايش عنصر، نتايج ياددیرت را هدايت می0،2116)بنسمن

هات پايانی (  در ايش راستا، نتايج تحقی  نمان داد ارزشیابی2110، 2هات اتسی دارد )ااممه

يج تحقی  ها ممف  ندمده است  ايش مهم با نتادانمرم معلمان در سنر  دقی  ياددیرت نن

درصد از دانمرميان بیان ارده بمدند  02(، اه در نن 2121چاارابمرتی ا همکاران )

درستی ارزيابی انند، در تناظر است  ها را بهتمانند دان  ا نممختههات مرازت نمیارزشیابی

هات مرازت، ندايد صرفاً اه با تمجه به احتمال تقلب دانمرميان در ارزشیابینکته مهم ايش

رزشیابی پايانی، متک ممفقیت قرار دیرد، بلکه بهتر است ارزشیابی در فرايند نممزش ا ا

تک جلسات اتس حل شمد  در ايش راستا، نتايج تحقی  نمان داد، دراس ياددیرت در تک

                                                 
1. Benson  

2. Comeaux 
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شده، نزممن ترم از حرم اندمهی از مطالب ارائهشد ا در پايانترم ارزشیابی نمینظرت در امل

هات جات نزممن پايانی از فعالیتنمد  بالعک ، در دراس عملی، استادان بهمیعینی به عمل 

اه در حالت اخیر، ایفیت ا عم  ياددیرت اردند  نتیره ايشياددیرت فرنيندت استفاده می

 شد  دانمرممعلمان بیمتر می

هات ننتيش ا مرازت مستلزم اراحی بسترها ا اه ممفقیت نممزشس ش نخر ايش 

هات فناارت مناسب، عمامل انسانی نشنا به فناارت ا فرهنگ حاام بر نن، برنامه تزيرساخ

-هات مرازت، دسترسی به منابط ياددیرت ا پايگاههات نممزشدرسی همسم با ماهیت ا اي،دی

هايی اه به ها ا محداديترغم تمام چال علی 01هات ااتعاتی مناسب است  ظهمر امايد 

يک ااتالیزار، سهم چممگیرت در ممراعیت دادن ا هميت ب میدن به  عنمانهمراه نارد، به

هات مرازت ا ننتيش در دانمگاه فرهنگیان داشت  هرچند هنمز راه درازت تا نممزش

امر اه درابیک ا ها باقی است  در ايش زمینه، همانب می ا بهسازت ايش نممزشایفیت

د با انرام برخی احتیااات ا شناسايی اند، دانمگاه باي( يادنار شده2121) 0همکاران

اجمد دارد،  01-امدمدهايی اه در زمینه پیمرفت تحصیلی دانمرميان در امل امايد

هات مرازت انرام دهد تا براز پیامدهات منفی را ات برات ارتقاء سطح نممزشريزت اي،هبرنامه

 ااه  دهد 
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