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Abstract 

Introduction: With the spread of the Coronavirus around the world, education 

was suddenly and forcibly transferred from face-to-face to virtual, which was 

called emergency virtual education in many studies. Effective teaching has many 

different definitions, but in the simplest definition, achieving educational goals 

and improving educational quality is considered effective teaching. Considering 

that the context in which teaching takes place has an effective role in its 

effectiveness, teaching in the context of virtual space is significant as a new field 

in education. Also, due to the key role of teachers in the teaching-learning process, 

it seems significant to know their understanding and attitude toward the 

components of effective teaching in the new educational platform, i.e. virtual 

space.  

Method: The current research was conducted with a qualitative research approach 

and descriptive phenomenological method - to identify the components of 

effective teaching in virtual education. For this purpose, data were collected and 

analyzed using Giorgi's method, using a criterion-type targeted sampling method, 

and a semi-structured interview with 11 participants. For the credibility of the 

findings, three methods of external audit, review of results by informants, and 

continuous control method were used. The results of the research led to the 

identification and classification of 3 dimensions and 18 components for 

measuring effective virtual teaching in elementary schools. 

Results: The findings emphasized on redefining the role of teacher and student in 

the virtual space, the personality characteristics of the teacher and student, the 

importance of the teacher's competencies and skills, and background factors on 

effective virtual teaching. 

Discussion and Conclusion: Considering the unstable global conditions in 

various issues and the need to use virtual education -at least in addition to face-

to-face education-, as well as the power of virtual education in creating new 

educational opportunities, the results of this research can be a guide for teachers 

and relevant officials in the era of Corona and post-Corona. 

 

 

Keywords:  Effective Teaching, Virtual Education, Phenomenology, Elementary 

Schools, Giorgi Method. 

 

 

 

 

 

 

 

Journal of 

Training & 
Learning 

Researches 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receive Date: 

15/07/2022 

 

Accept Date: 

24/01/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research 

Article 

Vol.18, No. 2, Serial 34 

 

Autumn & Winter  

2022 

 

pp.: 157-180 

 

 

 

https://dx.doi.org/10.22070/


157 

های تدریس اثربخش در آموزش  لفهؤمابعاد و شناسایی 
مجازی اضطراری از نگاه معلمان دوره ابتدایی در دوره  

 19- یدوپاندمی کو
DOI: https://dx.doi.org/10.22070/?????  

 
 2مرضیه دهقانی، *1نرگس گرکانی

ریز  درسج،  دانشجه ر رنانشجیمسج، ن  تیب تیر ر،  دانشجهمر ت یار  ت یار   دانشجوی  دتری  رینمه .  1
 اییار

Email: na.garakani@gmail.com 

هم ن  رینمه  هم  آهیزشج، ن درسج،  دانشجه ر رنانشجیمسج، ن  تیب تیر ر،    دانشج مر رینر رن .  2
 ( دانشهمر ت یار  ت یار  اییار. )نییسی ر هسئیل

 Email: dehghani_m33@ut.ac.ir 

 ده ی چک 
با شییع و روسرک وسر ا  س اییسجاییس آمازش به طو بن گ س  اوما ب ر جآااسحش جط بهیی سح بن هقاطح ه که  شیی ش ون  س 
بسیعاسح جط حقهعها  بز سج به طو هقاطح جطیاسجسح  اهع   . ح سوا جبسب ت حراسوم هکر   ر هکوارحب  جس ش کع د  س 

. با ح آن بن جود ون   ج   ح سوا جبسب ت هب سج  بشر بما   وعوعت به طشاا ه حسود حرسوم  اکعابب بن جه جف به طشب 
جفک ش  س جبسب شییب بز  هت هربسح  جس  ح سوا  س بسییکس فهییاح هقاطح بن    جز  جح ون ح سوا  س بز جحواق هبطهع ن

وعسحش شیی ا ت وا  _طهع ن جح     س به طو قاب  ح آن جاییت. هنی عد بن آمت  هت ودع ح هردناز  س فسبو   وا  هب
سای . کاج  هاح ح سوا جبسب ت  س بسیکس آ و  به طشیب ور ب فهیاح هقاطح همه بن  مس هب سک ر  گسو ب از جط هرکون

هاح ح سوا جبسب ت  س بسجح شی اایاوب هرکون-پژرهت باطیس با سرو س  حقهع  وعوب ر با سرو پ و جسشی اایب ح ییعوب  
وعسح ه فن   جط   و هالوب ر هصیابان  عنن ایا کاس  ا ه جط سرو  ن  نج قام شی . بن جود ه م س با جایکو  -به طو هقاطح

ها جط ایین ها وس برسح شیی  ر بن سرو آ سآب حقدع  وس و . بسجح  بارس پاوسح وافکنهشییاسوت و   هش  ج ه   11وافکن با  
پژرهت بن شی اایاوب ر    هاش ر سرو و کسل ه جرمش جایکوا ه شی .  کاوجسایازسرو هنعزح بعسر بش باطبع ب  کاوج ح ای  جگالو

هیا بس بیاط  وس وی . ویافکینح جبکی جوب ه کجوعسح حی سوا جبسب ت هقیاطحش  س  رسه هرکوین بسجح ج ی جطه   18بری  ر    3 ایییکین ب ی ح  
ها ر  به طش جهنعت شییاوسییکگبهاح شیی صییعکب هرده ر  ج تهقاطحش روژوببه ط  س فهییاححرسوم  هت هرده ر  ج ت

 س هساو   جح بس ح سوا جبسب ت هقاطح حأوع   جشت. با ح آن بن شسجو   اپاو جس آما بهاح هردهش ر   جه  طهع نهماس 
هنی عد ق س  به طو هقاطح  س ش -ب جق   س و اس به طو بهیی سح-  وعسح جط به طو هقاطحر کزرم بمسه ه کدم  

ذوسب   س  رسجز وسر ا ر پسیا ح ج   سجه ناح هردناز ر هسیو نز   د  فسییت هاح آ و  به طشیبش  کاوج جود پژرهت هب
 وسر ا باش .
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 لهو بیان مسئمقدمه  
در   حضوری  آموزش  جهان،  در  کرونا  ویروس  شیوع  با 

  انتقال بسیاری از نقاط جهان، به آموزش مجازی تبدیل شد، 
 آموزش   به  حضوری  آموزش  از  "اجباری"  و  غیرمنتظره  سریع،

[.  1]  هایی همراه بوده استمحدودیت  و   ها چالش  با   دور  راه  از
ها  هرچند آموزش از راه دور چندین سال است که در دانشگاه

دوره   در  مجازی  آموزش  کارگیری  به  لیکن  شده،  اجرایی 
ار  ای بسیجدید و تجربه  مدرسه به شکل فراگیر، امری کامالً

می معلمان باشد.نو  که   نحوی  مجبور   به  دنیا    شدند   در 
  به  سنتی،   های کالس  سیستم  از  را  خود  آموزشی  های شیوه 

برخی از تحقیقات در حیطه   [. 2]  تغییردهند   دور  راه  از  آموزش
ها نشان داده است که دانشجویان  آموزش مجازی در دانشگاه

اند اطالعات بیشتری توانسته گیری از آموزش از راه دور،  با بهره
تواند  آموزش مجازی می   را در زمان کوتاه تری جذب کنند و
این در حالی است    [.3]  انگیزه یادگیری آنان را افزایش دهد

بارشناختی  افزایش  موجب  مدرسه،  در  آنالین  آموزش  که 
  [،4] شود و نگرانی از ارزشیابی می  [2] تدریس، ضعف انگیزه
می سه  هر  این  تدریس  که  اثربخشی  کاهش  به  منجر  تواند 

در   او  یادگیری  محیط  و  یادگیرنده  تمرکز  همچنین  شود. 
در دوره دبستان مهم    ان خصوصاًآموزدانشموفقیت از راه دور  

 [. 5] و تعیین کننده است
از   را  خود  توجه  نقطه  امروز،  پرورش  و  آموزش  دنیای 

یادگیری  1تدریس  کردهمعطو  2به  نگرش،  ف  نوع  این  است. 
برنامه همه  پایه  و  محور  را  سیاستیادگیری  و  ها،  ها 

دهد و الزمه آن نیز توجه به  های آموزشی قرار میمشیخط 
شکی نیست که توجه   [.6]  و کارآمد است  3تدریس اثربخش 

تواند منجر به ارتقای در تدریس اثربخش می  مؤثربه عوامل  
آموزش،   یاددهی بهبود  کیفیت  ایجاد    ،یادگیری-فرآیند  و 

فراگیران شود در  یادگیری  درک    [، 7]  انگیزه  که  آن  ضمن 
ای و اثربخش باید به طور جمعی ما از تدریس شایسته، حرفه
هایی که در آن یادگیری و  مستمر تکامل یابد تا بتوان زمینه 

انجام به  میآموزش  را  منعکسشود  دقیق  [.  8]کردطور 
فرآیندی علمی و پیچیده است که از پیش، توسط  ،  تدریس

برنامه کالس معلم  در  او  وسیله  به  و  شده،  طراحی  و  ریزی 
شود و هدفش تعامل و درگیری درس اجرا و پیاده سازی می

یادگیری  با موضوعات و مطالب درسی مورد  میان فراگیران 
  ؛ [10]  م است هم هنرهم عل   اثربخشاما تدریس    [.9]است

از توانایی معلم  ابتدایی اثربخش عبارت  ترین تعریف تدریس 
برای کمک کردن به فراگیران در رسیدن به استانداردهای باال  

    
1 Teaching 
2 learning 
3 Effective Teaching 

مجموعه رفتارهای تدریس اثربخش  باشد، به عبارت دیگر  می
یابی به اهداف آموزشی و یادگیری معلم است که باعث دست

از  بعدی    تکتعریف  باید دانست  [.  11]  شودبهتر فراگیر می
به مرور زمان به تعاریف چند بعدی    اثربخش  و تدریس  تدریس

و متفاوتی تغییر یافته، که هر کدام در بستر زمانی و مکانی  
تفسیر خاص   قابل  مختلف  های  پارادایم  به  توجه  با  و  خود 

بر  را  ترین تأکید  های سنتی بیشکه نظریهترتیب  بدین    ،است
  ، های جدیددر نظریه  دارند در حالی که دهنده  آموزشنقش  

تعریف   تعاملی  و  جانبه  چند  فرآیند  یک  عنوان  به  تدریس 
آموزش دهنده  شده نقش  آن،  است که  تسهیلگری   صرفاً در 
تدریس با    "  4به زعم فنسترماخر و ریچاردسون [.  12]  است

کیفیت و مؤثر به احتمال زیاد حاصل تمایل و تالش از سوی 
های  شاگر فرصت  کننده،  پشتیبانی  اجتماعی  زمینه  یک  د، 

از سوی شده    فراوان یادگیری و کنش های خوب به کارگرفته
معتقد است که تدریس    5تی آل  همچنین  .[13]  "معلم است

مجموعه  آوردن  فراهم  مستلزم  شرایط،  اثربخش  مواد،  از  ای 
های دیگری است که به  ها، فرآیندها، و جایگزینابزار، مشوق 

[.  14]  کندپیشبرد اهداف مدرس)و گاهی فراگیران( کمک می
ها و عالیق  قابلیت  ،هاای از توانمندیدر تعریفی دیگر مجموعه

که موجب نیل به اهداف آموزشی چه در یاددهنده و چه در  
 [.  7] تدریس اثربخش گفته می شود شود،یادگیرنده می

تدریس اثربخش    [8]  6دولین و ساماراویکرما تعریف  اما در  
ها  ای از مهارتدو جزء اصلی دارد: جزء اول مربوط به مجموعه

روش حرفهو  مشخص های  تحقیقات  طی  در  که  است  ای 
ای است که تدریس اثربخش در آن  اند، و جزء دوم زمینهشده

  آموزش   که  ایزمینه   الزامات  ساختن  افتد ... برآوردهاتفاق می
  برانگیز  چالش  و  پیچیده  بسیار  افتدمی  اتفاق   آن  در  یادگیری  و

  ترکیب  و  تغییر  حال  در  مداوم  طور  به  زمینه  این  عناصر.  است
  از  فهم  هر  آن  در  که  کنندمی  ایجاد  را  محیطی  و  هستند
...   شود، تجدید   و بررسی مداوم طور به باید  ،اثربخش آموزشِ

  تصاعدی   افزایش   با  اطالعاتی،   ارتباطات  انقالبهمچنین  
  مداوم  تأثیر  اینترنت،  سرعت  روزافزون  افزایش  و  رایانه  قدرت

زمینه   یمؤثرو   عوامل  از  یکی  عنوان  یادگیری  به  در  ای، 
  .اثربخش دارد

دولین  به  توجه  با   های روش  و   هامهارت  تنها   تعریف 
  بلکه   کنندنمی  نقش  ایفای  اثربخش،   تدریس  در  ایحرفه 
  اهمیت  زئحا  نیز  فتد امی  اتفاق  آن  در  تدریس  که  ایزمینه 
عنوان لذا  ،  [8]  است به  مجازی  فضای  بستر  در  تدریس 

مدرسه زمینه  آموزش  در  نو  است.  ای  تأمل  و  توجه  قابل  ای 

4 Fenstermacher & Richardson 
5 Theal 
6 Devlin & Samarawickrema 
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  سوا وسوا ب ر هسطعن  هها ب                                             ......هاح ح سوا جبسب ت  س به طو هقاطح جطاسجسح جط  گاه هردناز کونر هجبرا  ر ش اااوب 

امروزه با شیوع بیماری کرونا، برای تحقق شعار آموزش هیچ  
از طریق آموزش مجازی امری  وقت تعطیل نیست، تدریس 

از طریق    است، معلمان ناچارند اهداف آموزشی راضروری شده 
[  3]  1و دونی  به بیان رووایهای مجازی محقق سازند.  آموزش 

آموزش یا  مجازی  عبارت  آموزش  دور  راه  نوعی    است  از  از 
آموزشی با   ،فرآیند  آموزش  از  بخشی  یا  تمامی  آن  در  که 

تلویزیون،  ویدئو،  الکترونیکی،  پست  امکانات  از  استفاده 
ها و یا هر تکنولوژی مرتبط با اینترنت از قبیل تابلوی رسانه
ها، اتاق گفتگو، کنفرانس کامپیوتری یا ویدیویی، فارغ از  پیام

   .گیردزمان و مکان انجام می
  آنالین،   یادگیری  و  آموزش  هزمین   در  موجود  ادبیات  در
  را  مختلفی  معانی   مفاهیم   این .  دارد  وجود  ایگسترده  مفاهیم 
  استفاده   یکدیگر   جای  به   اوقات   گاهی   که  شوند،  می   شامل

 3آنالین   آموزش  ،  2دور  راه  از  آموزش  ،   مثال   عنوان  به)   شوندمی
به طور   [.1]،  (5دور   راه  از  آموزش  ،   4اضطراری   آنالین   آموزش  ،

های آموزشی های از راه دور در پی طراحی نظامکلی آموزش
هستند که هدف آنها ارائه آموزش به فراگیرانی است که در  

ندارند.   پینا محل حضور  بیان  ابتدایی[  3]6به  ترین حالت  در 
می اطالق  روشی  به  دور  راه  از  آموزش  که  ممکن،  شود 

ک مکان قرار ندارند  فرادهنده و فراگیرنده از نظر فیزیکی در ی
های مختلف )ویدئو، صدا، کاغذ، رایانه و امثال  و از تکنولوژی 

 .  کنند آن( برای پر کردن این فاصله استفاده می
  "8آموزش در منزل"و یا " 7آموزش از راه دور اضطراری "

عناوین مورد استفاده در بعضی از تحقیقات اخیر جهانی، برای  
آن جایی که این    د، ازباشنکرونا میآموزش مجازی در دوران  

مجازیآموزش نوع   ایجاد  های  اجباری  و  ناگهانی  شکل    به 
لذا   آموزشویژگیتواند  میشده،  با  متفاوتی  راه  های  از  های 
برنامه دادور  شده  باشدریزی  از  .  شته  استفاده  تجربه  البته 

از  بسیاری  در  حضوری  آموزش  کنار  در  مجازی  آموزش 
بل از همه گیری کرونا نیز وجود داشته و  کشورهای پیشرو ق

های الزم برای این نوع آموزش در این کشورها تا  زیر ساخت
تجربه  نیز  آنان  زعم  به  لیکن  است،  بوده  فراهم  حدودی 
است  ضروری  و  بوده  جدید  کرونا،  دوران  در  آموزشی 

که  پژوهش چرا  گردد،  انجام  زمینه  این  در  متعددی  های 
کمبود انرژی،    _در بسیاری از مسائل  ناپایداری جهان امروز  

بیماری شیوع  امکان  هوا،  جنگ،  آلودگی  فقر،  مختلف،  های 
، از یک سو، و قدرت آموزش مجازی  _کمبود عدالت آموزشی  

بدیل آموزشی، از سوی دیگر، های جدید و بیدر خلق فرصت 

    
1 Rovai & Downay 
2 distance education  
3 online teaching 
4 emergency online education 
5 remote teaching 

توجه به آموزش مجازی در دوران مدرسه را تبدیل به امری 
ناپذیر کر است.  اجتناب  نیز ده  ما  آن جایی که در کشور  از 

آموزش مجازی در دوران مدرسه به شکل ناگهانی و اجباری  
شد پژوهش،  هایجاد  این  در  مجازی  آموزش  از  ما  منظور   ،

 . باشدآموزش از راه دور اضطراری می
پژوهش بر  که مروری  بود  آن  از  حاکی  داخلی  های 

تدریس  پژوهش درباره  کمی  بسیار  دوران های  در  اثربخش 
در پژوهشی    [ 15]حبیبی    ؛مدرسه خصوصاً دبستان وجود دارد

های تدریس اثربخش )حضوری( در آموزش  به بررسی نشانگر
است. در این ابتدایی از دیدگاه معلمان استان لرستان پرداخته 

پژوهش پنج مؤلفه طراحی تدریس، اجرای تدریس، مدیریت  
علمان ابتدایی برای تدریس  کالس، نظارت و ارزشیابی از نظر م 

در پژوهشی به    [6]است. موسویاثر بخش در نظر گرفته شده
بررسی میزان به کارگیری مؤلفه های تدریس اثربخش توسط 
دبیران سال سوم مقطع متوسطه شهر مالیر پرداخته، که برای 
مدیریت   فعال،  تدریس  روش  مؤلفه:  پنج  اثربخش  تدریس 

وزشی و ارزیابی را شناسایی  تدریس، ارتباط، وسایل کمک آم
  [ 14]  فرجادمند، ملکی و  عبدالملکی  .و مورد ارزیابی قراردادند

شهر   ابتدایی  دوره  پنجم  پایه  معلمان  از  موردی  مطالعه  در 
ویژگی های اخالقی و شخصیتی معلمان،    مؤلفهتهران شش  

ارزشیابی  تدریس،  های  مهارت  تخصصی،  های  ویژگی 
آموزشی، کنش روان شناسانه و مدیریت کالس معلمان، را نام  

 . اندبرده
پژوهش آموزش  همچنین  زمینه  در  شده  انجام  های 

مربوط به دوران    عمدتاًاندک بوده،  مجازی در دوره دبستان  
در پژوهشی درباره تأثیر   [5]   وردهانی ؛ شدبامی پاندمی کرونا 

که  رسید  نتیجه  این  به  دبستان  برای  دور  راه  از  یادگیری 
آموزش از راه دور برای دوره دبستان مؤثر نیست و علت آن  

می بر  منزل  در  والدین  درگیری  و  توجه  عدم    .شماردرا 
عباسی و  خسروی  نیمه    [17]  جم کوشکی،  پژوهشی  در 

تر فضای مجازی بر آزمایشی به بررسی تأثیر آموزش در بس
اند، و به این نتیجه خالقیت کودکان پیش از دبستان پرداخته 

رشد رسیده مناسب،  مجازی  فضای  بستر  در  آموزش  که  اند 
داشت خواهد  دنبال  به  را  کودکان  و  .خالقیت  باکن 

در یک مطالعه در نروژ نشان دادند که بیش از  [18]همکاران
اذع آموزدانش  40% نروژ  در  دبیرستان  با  ان  که  داشتند  ان 

 .  اندمدرسه( یادنگرفتهآموزش در منزل به اندازه شرایط عادی )
به بررسی دیدگاه والدین در مورد تجربه  [  19]  9الو و لی 

6 Pina 
7 Emergency Remote Teaching 
8 Homeschool 
9 Lau & Lee 
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دور    راه  از  و  آموزدانشیادگیری  دبستان  و  کودک  مهد  ان 
برای کالس  زمانی که در خانه  و مدت  نیاز  پشتیبانی مورد 

اند، ایشان سه یافته عمده  گذارند پرداختههای آنالین وقت می
 اند: به دست آورده

الف( اکثر کودکان در انجام کارهای یادگیری از راه دور 
ها عدم  ترین آندر خانه با مشکالتی رو به رو شدند که عمده

عالقه کودکان به یادگیری و محدودیت های مربوط به خانه 
وظایف به طور   است، همچنین بیشتر کودکان قادر به انجام

 مستقل نبودند.  
بیشتری  تعاملی  آنالین  یادگیری  خواستار  والدین  ب( 

ها تسهیل  بودند تا یادگیری در زمان تعطیلی حضوری کالس
 شود و خواستار پشتیبانی مدارس بودند.  

بدون   الکترونیکی  وسایل  از  استفاده  درخواست  ج( 
 .گری والدین نیز بسیار زیاد بودواسطه 

تجربه شده    ایدر مطالعه معلمان مشکالت  لهستان،  در 
راه دور، در دوره همه گیری  از  با آموزش  رابطه  را در  خود 

 داشتند  اظهار  معلمان  از  اند،  بسیاریرا بیان کرده  19-یدوکو
  های نشانه  اند،کردهکسب  دور  راه  از  در تدریس  که  ایتجربه 
به توسعه  برای  مهمی   راه   از  آموزش  رویکردهای  بیشتر  نیاز 

حاجی    [.2]کرده استآشکار  را    خردسال  کودکان  برای  دور،
کیهان و  عزیزی  دیدگاه    [ 20]زاده،  به  توجه  با  پژوهشی  در 

آموزش  که  رسیدند  نتیجه  این  به  مهاباد  دبستانی  معلمان 
مجازی به سبب پاندمی کرونا از طرفی موجب افزایش مهارت 

از طرفی    و تجربه آموزشی کلیه ذینفعان در امر آموزش شده و
های جسمانی، روانی، افت تحصیلی، و فرسودگی  دیگر آسیب

در دانشگاه    [21]  مطالعه  یک  در.  شغلی را به بار آورده است
  راه   از  یادگیری  اصلی  معایب  که  شد  سنپترزبورگ مشخص

خانواده  بارافزایش    والدین،   توسط  دور  ان، آموزدانش  کاری 
کودک   سن  و  آموزش  هایروش  بین  اختالف  و  زیاد  وقت  صرف

و   و   برنامه  ایمنی،  دور  راه  از  آموزش  مزایای است،    راحت، 
این   ترجیح.  باشدمی  دیجیتال  آموزشی  هایفناوری در 

بیان    دبستانی   کودکان   آموزش  برای  ترکیبی   قالب  پژوهش یک 
 .  شده است

ای  مطالعه    آنالین   یادگیری  بررسی  هدف  با  در 
- یدوکو  گیری  همه  دلیل  به  اندونزی  در  دبستانی  انآموزدانش

 روش  از  استفاده   با  و نیز  پرسشنامه  توزیع  طریق  از  هاداده  ،19
های  شد. یافتهآوری مدارک جمع  و   اسناد   طریق  از  ایکتابخانه

پژوهش نشان ابتدایی    مدارس  در  دور  راه  از  آموزش  داداین 
  والدین   و  انآموزدانش  معلمان،  بین  اندونزی به شرط همکاری

اجراست ای در مقاله  [23]  واشنویسکا[.  22]  به خوبی قابل 
و   زبان  درس  دو  در  دور  راه  از  آموزش  از  را  خود  ادراکات 

  مهم  جنبه  کند، یکموسیقی را بیان کرده است. وی بیان می

  آموزدانش  خانوادگی   وضعیت  دور،   راه   از  یادگیری  بخشی  اثر  از
  توانند هستند که می  افرادی  تنها  خانواده  اعضای  چرا که  .است

 . کنند همکاری و مشورت ان،آموزدانشبا  تکالیف انجام در
در   در خواندن  آموزش  چین،  در  راهنمایی  مدرسه  یک 

  مطالعه   این   هاییافته.  درس زبان به روش آنالین تدریس شد
 طریق   از  انآموزدانش  است،  مؤثر  آنالین  آموزش   که  داد  نشان

  کسب   قبل  به  نسبت  بیشتری  اطالعات  و  دانش  اینترنت
  عالقه  ایجاد  خواندن،  مهارت  بهبود  در  آنها  به  امر  این  اند،کرده

 آزمون   نتایج   کند، می  کمک  یادگیری  در  انآموزدانش  انگیزه  و
  وضعیت  و   یافته،  بهبود  توجهی  قابل  طور  به  انآموزدانش

 .[24]   دادنشان می مثبتی را یادگیری
کالسبی.   در  و  تردید  معلمان،  نقش  مجازی  های 

های حضوری راهبردهای تدریس معلمان در مقایسه با کالس
می ]تغییر  مؤلفه ،  [4کند  معلمان  است  ضروری  های  لذا 

تدریس اثربخش مجازی را بشناسند و از آن برای ایجاد شرایط 
خأل دانشی    متأسفانه به دلیل ،  مطلوب یادگیری بهره بگیرند 
بسیاری از مدارس و معلمان،    و پژوهشی در آموزش مجازی

گیرند،  آموزش مجازی را مشابه با آموزش حضوری در نظر می
شود. همچنین که این امر موجب کاهش کیفیت یادگیری می

عنوان دوره با توجه به ج به  ابتدایی  روانشناختی دوره  ایگاه 
 صد البته[، و  14و نقشی که در آینده فراگیران دارد]  "اساس"

پژوهش در  فقدان  ، و  در این دوران  تدریساهمیت اثربخشی  
زمینه اثربخشی تدریس در فضای مجازی، به عنوان بستری  

 - علی الخصوص در دوران مدرسه-  در تدریسو جدید  متفاوت  
به بررسی دیدگاه معلمین ،   پژوهش به طور اختصاصی  این 

ب که  مجازی،  اثربخش  تدریس  درباره  دبستان  بهدوره    اید 
منجر   اثربخش  یافتن  شودیادگیری  دنبال  به  و  پرداخته   ،

االت ذیل از نگاه معلمان دبستانی است: اساساً  ؤهای سپاسخ
معلمان دبستان چه درکی از تدریس اثربخش دارند و باور و  

های  مؤلفه نگرش آنان در این باره چیست؟ معلمان دبستان  
د و آن  داننتدریس اثربخش در بستر فضای مجازی را چه می

 کنند؟  را چگونه ارزیابی می

 روش پژوهش
این پژوهش برمبنای پارادایم تفسیرگرایانه، رویکرد کیفی  

شناسی از نوع توصیفی انجام شده  و با استفاده از روش پدیدار
 دانشجوی   یا  که  ندبود  دبستانی  معلمان  پژوهش  جامعه  است.

  یا   و  بوده  تربیتی  علوم  هایرشته   در  تکمیلی  تحصیالت
  اند. رسانده  پایان  به  زمینه  این  در  را  خود  تحصیالت

  نوع   از  هدفمند  گیرینمونه   پژوهش،  این  در  ما  گیرینمونه 
  انتخاب  هدف  جامعه  از  افرادی  روش  این  با  که  بود،  مالکی
  آنان با داشتند همکاری  به تمایل که صورتی در و  شدند
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برای  مصاحبه   نیمه   مصاحبه  از  ها داده  آوری   جمع  شد، 
بهاستفاده  یافتهساختار همچنین   کنندگان  شرکت  شد، 

  استفاده  نام  ذکر  بدون  ایشان  اطالعات  از  که  شدداده   اطمینان

از    خواهد مصاحبه  هر  زمان  مدت  دقیقه    67تا    26گردید. 
جدول   بود.  شناختی    1متغیر  جمعیت  اطالعات 

دهد. میشوندگان را نشانمصاحبه 

. اطالعات جمعیت شناسی 1جدول

 نوع مدرسه سابقه تحصیالت  جنسیت  کد 

 غیر دولتی  20 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی زن 1

 غیر دولتی  10 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی  زن 2

 دولتی 3 دانشجوی ارشد برنامه ریزی درسی  زن 3

 دولتی 3 دانشجوی ارشد برنامه ریزی درسی  زن 4

 دولتی 3 دانشجوی ارشد برنامه ریزی درسی  زن 5

 غیر دولتی  15 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی زن 6

 دولتی 29 کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی  زن 7

 غیر دولتی  18 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی  مرد 8

 غیر دولتی  11 کارشناسی ارشد روانشناسی  مرد 9

 دولتی 4 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی  زن 10

 غیر دولتی  16 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی مرد 11

کنند  5 شرکت  معلمان  از  دانشجوی   ه نفر  پژوهش  در 
ارشد،   ارشد و    4کارشناسی    3نفر دارای مدرک کارشناسی 

 13نفر دانشجوی دکتری بودند. میانگین سابقه کاری معلمان  
نفر در مدارس غیر    6نفر در مدارس دولتی، و    5،  بوده  سال

 دولتی مشغول به کار بودند. 
روش  پاسخ  تحلیل  برای از    پدیدارشناسی   معلمان 
  ها، پدیده  کشف معنای  آن  هدف  که  شد،  ادهاستف  ،1جورجی

  اساسی توسط تجربه افراد است.  مضامین  شناسایی  طریق  از
توسط  شناسی   پدیدار  تحقیق  روش ها  سال  طی   روان  در 

  3کوالیزی  ،(1966)  2کام   ون:  استشده  تکمیل  شناسان
  روش   محققین  از  بسیاری.  (1986)  جورجی  و  (1978)

 را  نقش   ترین  کم  که  چرا  دانند، می  روش  بهترین  را  جورجی
  فهم  درک  دنبال   به و بوده  قائل  محقق  شخصی  های ایده  برای

 بدون تعصبات و عقاید شخصی محقق است  کنندگان شرکت
[25  .] 

  با   رابطه  در  علمی  تفکر  بررسی  برای  روش  یک  عنوان  به
یادگیری  زندگی،   تجربه طراحی  و  آموزش،    درسی، برنامه  یا 

  و  ذهنی  دانش  به  دستیابی برای ابزاری تنها  نه پدیدارشناسی
بلکه  ناب  درک   تا  است  منظم  و   دقیق  کافی  اندازه  به  است 

  باالیی  درجه  با  را  تحقیق  در  کنندگانشرکت  دنیای  تجربیات
هوسرل)[.  26]  دهدنشان  دقت  از عقیده  اصل1960به   ،)  

 به  باید   محقق  که   است  این  پدیدارشناختی  رویکرد   اساسی
 کمک   برای.  بماند  وفادار  آنها  آشکارسازی  چگونگی  و  حقایق

    
1 Giorgi 
2 Van Kaam 

 خود  پدیدارشناسی  روش  جورجی  هدف،  این  به  دستیابی  به
 [.  25] کرد ابداع ها داده تحلیل به کمک برای را

پدیدارشناسی  اساسی  نکته    زیسته   تجربه  جورجی،  در 
  دنیای   بارز هایویژگی  از  یک  هر  پدیدارشناسی،   در.  است  فرد

  با   رابطه  در  تنها  که  است  عنصر  یک  معنای"  شامل  حیات
 مهم   نکته  این  به  توجه[.  27]   "است  درک  قابل  کلی  وضعیت

  بستگی  شخصی افراد  معنای  به  بشری  تجارب  بیشتر  که  است
برای.  دارد های  لفهؤم  مورد  در   اطالعات  آوردندستبه  لذا 

عمیق   هایی مصاحبه از نگاه معلمان، تدریس اثربخش مجازی
، در واقع ما به دنبال درک و  شد  معلم دبستان انجام  11با  

 .  توصیف کامل تجربیات معلمان در این زمینه بودیم
( می2009جورجی  بیان  تنهایی مصاحبه کند  (  به    ها 

ما    به  کنندگانشرکت  تجارب  مورد  در  دقیقی  اطالعات
 احساسات  تواندغیر ارادی افراد، می  هایپاسخ  بلکه  ،  دهدنمی

فاش  نگرش  و  رفتار  ،طبیعی خوبی  به  را  از  [.  27]  کندآنان 
حتی رو  )در   تصویری  بصورت  هامصاحبه  المقدورهمین 

کننده در پژوهش  و در صورت عدم رضایت شرکت  اسکایپ(
  سپس   شده،  ضبط  سکایپ و یا واتس آپ(ا)در  به صورت صوتی

شد،    رونویسیها  مصاحبه  ،های افرادالعملهمراه با ثبت عکس
 گردید. ها مشخصمصاحبه  ترتیب  مطابق  11 تا 1 کد  با  و

ویژگی   چهار  دارای  پدیدارشناسی  در  تحقیق  فرآیند 
 متمایز است:

 

3 Colaizzi 
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 . توصیفی و کیفی است،1 
 . به دنبال کاهش است،2
می3 معنا  دنبال  به  دنبال  .  به  دیگر  عبارت  به  گردد، 

 و   هاست،های تغییر ناپذیر پدیدهویژگی
 [.  28] . بر اراده افراد متمرکز است4

 هاتحلیل داده
)  در  ها داده  تحلیل جورجی  مستلزم1986روش    یک   ( 

  به  خام  هایداده  آن  موجب  به  که  است  گامبهگام  دقیق  روش
  معنایی   های  خوشه  نظر  از  شوند، می  تقسیم  معنایی   واحدهای
  آنها  اصلی  معنای   با   مطابق  علمی   زبان  به  شوند،می  بازسازی

  دهنده   تشکیل  مضامین  نهایت   در  و  شوند،می  بازنویسی
  از  منسجمی توصیف به کنندگانشرکت از نگاه تمام مشترک
مراحل پدیدار شناسی از نگاه  [.  27]  انجامد می  تجربه  ساختار

 :شودمیبیان زیر جورجی در پنج مرحله 
 ها   داده  با   آشنایی:  1  مرحله

داده با   است،   تحلیل  شروع  نقطه  هاآشنایی 
های  مصاحبه  بار   باید چندین  ( معتقد است که 2009جورجی)

 فرایند  این  ،(خواند  را  آنها  متن  یا)  ردکگوش   را  ضبط شده
  آورند بدست  ها متن  از  جامعی   درک   تا   سازد می  قادر  را  محققان

[.  29] کنند درک  دهندگان پاسخ دیدگاه  از  را  تجربه  معنای  و
  خود  دانش و  شخصی هایدیدگاه ما   که است معنی بدان این

چه در فضای حضوری    -تدریس اثربخش معلمان  مورد  در  را
که به اعتقاد ما منجر به یادگیری    -و چه در فضای مجازی

می شود را کنار گذاشته و سعی کردیم این پدیده را از دریچه 
  ه ها بارها شنیدنگاه آنان ببینیم، لذا در این پژوهش مصاحبه

 و متن ها بارها خوانده شدند. 
 ی ایمعن  واحدهای   شناسایی :  2  مرحله

اجزای تشکیل دهنده  باید  توضیحات    مرحله،   این  در به 
شود،آن  خرد  فرآیند  ها  این    ی ای معن  واحدهای   شناسایی  به 

می و    هایجنبه   دارمعنی  واحدهای.  شودگفته  منسجم 
  یک  هر  و  نند کمی بیان را گانکنندشرکت تجربه از متمایزی

.  شوند می  دارمعنی  مفهوم،  کلی  ساختار  با   رابطه  در  فقط
توانند از هر تعداد کلمه تشکیل شوند،  های معنایی میواحد

، یک واحد  از یک کلمه، یک جمله و یا چندین جمله یا عبارت
  پیچیده یا ساده باشد، ی  معنایی ممکن است حاوی یک ایده

به این  [.  30]  متمایز باشند های معنایی باید از یکدیگر  واحد
منظور پس از انجام سه مصاحبه، شناسایی واحدهای معنایی  
آغاز شد، این واحدها با اضافه شدن هر مصاحبه دوباره بازبینی  
گردید، تا از عدم همپوشانی و صحت آن ها اطمینان حاصل 

 شود، این فرآیند تا مصاحبه یازدهم ادامه پیدا کرد. 

    
1 Peer debriefing 

 در  یایمعن   واحدهای  مجدد   بندی   گروه :  3  مرحله
 هاخوشه 
از    درک  آوردن  دست  به  برای  مرحله  این کاملتری 

  به  که   واحدهای معنایی است، به این معنا که اجزای اصلی
  مجدداً  تنیده   هم   در  معانی   به  توجه  با  هستند،   مرتبط  نظر

  کنندگان  شرکت  زندگی  تجربه  بتوانند  تا   شوندمی  بندی  گروه
 استدالل   [30]  راتنر  [.27]   کنند  بیان  تریکامل  طور  به  را

  دانش   و  گفتمان  زمینه،  شامل  معموالً  فرآیند  این   که  کند می
 .کند می  شناسایی   قابل   را  هاگفته  که  است  خاصی  زمینه  پیش

 توصیفی  عبارات  به  یایمعن  واحدهای   تبدیل:  4  مرحله
  شامل   مشابه  طور  به  مرحله این  قبلی،   گام   ادامه  عنوان  به
  عوامل  منسجم  سازماندهی   و   مربوط  هایقضاوت  درک،

 توضیحات   مرحله  این.  استشده  توصیف  تجربه  دهنده   تشکیل
کار   تحلیل  اساس  عنوان  به  که  دهد می   ارائه  را  منفردی به 

  است،  ذهنی   اساساً   فرآیند   این   که آنجا   از  حال،   این   با.  رودمی
ئه  امحققان مختلف ممکن است توضیحات کمی متفاوت را ار

به عبارت دیگر در این مرحله مضامین از هر اطالع  [  28]د  دهن
 گیرد. رسان شناسایی شده و مضامین اصلی شکل می

 تلفیق  و  ترکیب:  5  مرحله
  شد،   مشخص  توصیف  هر  روانشناختی  ساختار  که  هنگامی

 بیشتر   در  تواندمی  که  کنندمی  شناسایی  را  عباراتی  محققان
 اجتماعی  تجارب  دارای  افراد  اگر  حتی.  باشد  درست  موارد

به و  منحصر    یک  آنان در  که  هنگامی،  باشند  متمایزی  فرد 
  ها، شیوه  از  برخی  احتماالً  با هم مشترک هستند،  خاص  زمینه

توان بود، لذا میهایشان نیز مشترک خواهدارزش  و  هادیدگاه
 [.  27] یافتمشترکی دست  یهای سازندهلفه ؤبه م

روایی   برای  اطالع همچنین  توسط  بازنگری  از  پژوهش 
همکارانرسان  تکمیلی  نظرهای  از  استفاده  و  ممیزی 1ها   ،

، و روش کنترل مداوم  -بازبینی توسط استاد راهنما  -بیرونی
پژوهش  - فرآیند  در  جزئیات  ثبت  شد.    - یعنی  استفاده 

ها با چند نفر از   همچنین به جهت چند سویه سازی، یافته
میان گذاشته شد، و نظرات اصالحی آنان اولیا و معلمان در  

 اعمال شد. 

 هایافته
اول:    اثربخش   تدریس  از  درکی  چه  معلمانسوال 

  چیست؟   باره  این در  آنان نگرش  و   باور  و  دارند
های متفاوت این  ال، ایشان به جنبه سؤ  در پاسخ به این
الزم به ذکر است این سوال به عنوان   -موضوع اشاره کردند 

مطلع ورود به گفتگو و تنها به جهت روشن شدن موضع، درک 
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.  درباره مفهوم تدریس اثربخش پرسیده شد   انو دانش معلم 
ان مطرح آموزدانشای اثربخشی تدریس را در ارتباط با  عده

 آموز دانشان با معلم، شور و نشاط  آموزدانشکردند، همراهی  
برای یادگیری و  در یادگیری، بهبود روند تفکر، ایجاد انگیزه  

از یادگیری، به   آموزدانشلذت بردن از یادگیری، راضی بودن  
برقرار  ارتباط  دانش،  ساخت  زندگی،  در  یادگیری  کاربستن 

، رسیدن آموزدانشدر ذهن    جدید  کردن بین دانش قبلی و 
به جایی که معلم پیش بینی کرده، موارد بیان شده    آموزدانش

سال سابقه(    20)با  1شماره  در این زمینه است. اطالع رسان
 : گویدمی

وقتی بچه ها با من همراهی کنند، وقتی سطح تحلیل بچه ها "
در طی   ،هاهتفکر انتقادی و نوع گفتار بچ  ،باال بره و وقتی در تحلیل

می اتفاق  مثبتی  تغییر  تدریسم جلسات  شم  می  متوجه  افته، 
 "اثربخش بوده

 : گویدمیسال سابقه(  15)با  6اطالع رسان شماره 
 . "بیاره  وجد  به  را  آموزدانش  که  شهاثربخ  تدریسی  "

   گوید: سال سابقه(می 4)با  10اطالع رسان شماره 
  آخر   تا  ها  بچه   که  بوده  خوب  تدریسم   کنممی  احساس  زمانی  "
باشن،  من  با  کالس  می  بر  وقتی  نکنن،  خستگی  احساس  همراه 
  را  محتوا ها  بچه شم که متوجه پرسممی  رو آغازین پرسش گردم

  که   حسیه  معلم  برای  بیشتر  در واقع  اثربخشی تدریس   .اند  یادگرفته
 ."کنن  می  منتقل  آموزاندانش 

جنبه  شده،  ارائه  تعاریف  از  اثربخشی بخشی  از  هایی 
کند. استفاده از  تدریس، که وابسته به معلم است را روشن می

، تهیه طرح درس، توجه انواع روش تدریس، استفاده از ابزار
به انواع یادگیری، خالق بودن معلم، مهارت مدیریت کالس،  

ان، آموز دانشگیری از رقابت برای یادگیری، توجه به همه  بهره
دادن   به  آموزدانشدخالت  دانش  انتقال  تدریس،  امر  در  ان 

معلم آموزدانش روحیات  و  توسط   ،ان  شده  بیان  موارد  از 
سال    15)با    6معلمان در این زمینه است. اطالع رسان شماره  

 معتقد بود: سابقه( 
 به  الزم  انرژی  بشه،  کالس  وارد  نشاط  و  شور  با  معلم   وقتی  "
  یاد   و  آد  می  وجد  به  آموزدانش   و  میشه  منتقل  انآموزدانش 

 .  "گیرهمی
به   شده  ارائه  تعاریف  از  دیگر  زمینهبخشی  و  ها  شرایط 

درباره  سال سابقه(    3)با    5اشاره داشت. اطالع رسان شماره  
 : گویدمیشرایط اینچنین 

 تمرکز  کالس در ها بچه اوالً که اثربخشه من تدریس زمانی "
  وسایل   یعنی  باشه،  فراهم  براش  شرایط  همه  معلم  خود  باشن،  داشته
  و البته   باشه،  کرده  مرور  را  تدریس  روش  باشه،  کرده  آماده  را  کارش

راهروها یا حیاط مدرسه آروم باشه تا معلم بتونه کالس خودش رو  
 ."مدیریت کنه

سال سابقه( درباره    11)با    9همچنین اطالع رسان شماره  
 گوید: اهمیت شرایط در تدریس اثربخش می

  رو   مناسبی  شرایط  باید  طرف  دو  مؤثر  وتدریس  آموزش  برای  "
  مثالً   نباشه  مناسب  جسمی  یا  روحی،  شرایط  اگر  یعنی.  باشن  داشته
  شرایط   و بهترین  تسهیلگر  بهترین  و  کالس  بهترین  اگر  کافی،  خواب
 .  "نیست    بخش  اثر  آموزش  باشه،  فراهم

اثربخشی همچنین   که  بودند  معتقد  معلمان  بیشتر 
آموزان و یا با  تدریس درکالس حضوری با نگاه به چهره دانش 

رسان   اطالع  است.  ادراک  قابل  کوتاه  پاسخ  و  پرسش  چند 
 گوید: در این زمینه میسال سابقه(  3)با  4شماره 

  من   به  سوال  عالمت  شکل  به  ها  بچه  و  کنممی  تدریس  وقتی  "
  دیگری   روش  و  شیوه  پس  ندادم  توضیح  خوب  یعنی   کنندمی   نگاه

  افتاده،... تدریس   اتفاق  یادگیری  بشم  مطمئن  تا  کنممی   امتحان  را
  مطالب   فهمممی  راحتی  به  نداره  خاصی  ارزشیابی  به  نیاز  حضوری

   ."نه  یا  اند  یادگرفته  را
تعاریف بیان شده توسط معلمان، نشان از آشنایی نسبی 

ثر در تدریس اثربخش داشت، هرکدام از  ؤایشان به عوامل م
و جنبه هایی از  ای به موضع تدریس اثربخش نگریسته،  زاویه 

 . اندآن را بیان کرده
 فضای   بستر  در  اثربخش  : معلمان تدریسسوال دوم

  دانند؟چگونه ارزیابی کرده و آن را چه می  را  مجازی 
بسیار متفاوت   ارزیابی معلمان از اثربخشی تدریس مجازی

متناقض   حتی    11،  9،  8،  7،  2،  1  هایرساناطالع.  بودو 
بودند که تدریس اثربخش در فضای مجازی شدنی است  معتقد

تدریس   2اما نیازمند ملزوماتی است؛ در حالی که اطالع رسان
تر از حضوری می دانست،  در فضای مجازی را حتی اثر بخش

آموزش مجازی را اثرگذار ندانسته   10و    6،  3  هایرسان اطالع
دند یادگیری عمیق در فضای مجازی امکان پذیر  و معتقد بو

ال نشان از تنوع  ؤنیست. تفاوت آشکار پاسخ دهی به این س
در دانش،   تجهیزات  و  امکانات  معلمان،  عملکرد  و  رویکرد 

 ان در فضای مجازی را دارد.آموزدانشدسترس معلمان و 
در    تدریس  اثربخشی  که  سوال  این  به  پاسخ  تحلیل  از 

را چه می مجازی  و سفضای  با  ؤدانند،  آن  از  برخاسته  االت 
اصلی شناسایی شد   مؤلفه  18بعد و    3توجه به روند مصاحبه،  

مبسوط به  طورو در ادامه به   ،نشان داده شده 1 شکلکه در 
 ود.شها اشاره میهای فرعی مرتبط با آن مؤلفه ها و  آن 

 بعد اول: عوامل فردی در تدریس اثربخش 

 نقش معلم   - 
در  رسان اطالع معلم  نقش  درباره  متفاوتی  نظرات  ها 

تدریس اثربخش مجازی داشتند، عده ای همان نقشی را برای  
ل بودند که در تدریس حضوری بر عهده دارد، ولی  ئمعلم قا 

سال    11)با    9،  سال سابقه(  20)با    1های شماره  رسان اطالع
امر    سابقه( هدایتگر  و  تسهیلگر  فضا  این  در  را  معلم  نقش 

آموزش دانسته و معتقد بودند کاهش کنترل و تسلط معلم  
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  20)با    1در این فضا اجتنناب ناپذیر است. اطالع رسان   
 :  گوید میدر این باره  سابقه(  سال

  ندارد،   وجود  دیگر  ببرد  حساب  و  بترسد  معلم   از   بچه   که این  "
نقش    بچه  دنبال  مئدا  تواند  نمی  معلم  دیگر مهم  نکته   ... بدود 

بچه ها  به  رو  راه  باید در فضای مجازی  معلم  معلمه،  هدایتگری 
 . "نشون بده نه این که اون ها رو در این فضا رها کنه

 آموز دانشنقش    - 
مییافته نشان  بیشها  مجازی  یادگیری  از  دهد،  تر 

،  1  های رسان اطالعیادگیری حضوری یادگیرنده محور است.  
فعال و    یادگیرندهرا  در فضای مجازی    آموزدانشنقش    9و    5

بودند  دانش می  سازنده معتقد  و  این    آموزدانشدانستند  در 
مسئول رسان    یادگیری  فضا  اطالع  است.    20)با    1خویش 
 : گویدمیسال سابقه( 

  آموز دانش   مهمه،  خیلی  مجازی   فضای  در  آموزدانش   نقش"  
بزنه ... در    شور  دلش  باید  آموزدانش باشه،    دانشجو  یک  مانند  باید

ه،  مؤثر   بسیار  آموزدانش   موفقیت  در  ها  آفالین  دیدن  فضای مجازی
 . "هآموز دانش و این کار به عهده خود  

 : گویدمیسال سابقه(  3)با  5اطالع رسان 
  و   داره  اساس  رکن  یک  مجازی   فضای  در  تدریس  اثربخشی"

  بشه پیگیری و  بشه دیده هابچه طرف از باید محتواها که  اینه اون
 ."بود   خواهد  اثر  بی  کامالً  تدریس  وگرنه

 ویژگی های شخصیتی معلم   - 
  و   عالقه  طبعی،شوخ  مهربانی،   پذیری،انعطاف  صبوری،

  خودکارآمدی،  پذیری،مسئولیت  و  تعهد  معلمی،   به  عشق
  و   روییخوش    ان،آموزدانش  بین  در  برابری  و  عدالت  رعایت

  و   گیریتصمیم  قدرت  ان،آموزدانش  با   مناسب  برخورد
 روحیه   معلم،  نظر  در  یادگیری  اهمیت  معلم،  خالقیت

های فرعی شناسای شده در  مؤلفههمگی  معلم،  جستجوگری
 باشد.  های شخصیتی معلم میویژگی مؤلفهرابطه با 

، عشق به معلمی  سال سابقه(  10)با    2ه  اطالع رسان شمار
 : گویدمیداند و را عامل تدریس اثربخش می

و    " هستم  ها  بچه  عاشق  و  کارم  عاشق  ارتباط  آآنقدر  نقدر 
دیدم،  عاطفی قوی برقرار کردم که همه را مانند بچه های خودم می 

آخرین  ... داشتم،  دوستشون  دل  ته  از  واقعا   به   که   جلسه  یعنی 
  نزدیک   کردم  خداحافظی  ها  بچه   از  وقتی  شد،  برگزار  زنده  صورت

کردم با بچه ها راه بیام،  خیلی جاها سعی می  گریه...  زیر  بزنم  بود
 .  "دادمتوی جمع تذکر نمی  اشتباهاتشون رو اصالً

 آموزدانشهای شخصیتی  ویژگی  - 
تحصیلی   خود آموزدانشاستعداد  تنظیمی،  خود   ،

های فرعی شناسایی شده در رابطه با  مؤلفهکارآمدی، انگیزه،  
 باشد. می آموزدانشهای ویژگی

 :  گویدمیسال سابقه(  11)با  9اطالع رسان 
  شرایط   و  انگیزه  رغبت،  اگر   یادگیرنده،  عنوان  به  آموزدانش "

  ارائه   هم  رو  آموزشی  خدمات  بهترین  شما  باشه  نداشته  را  مناسب
  ."نمیفته  اتفاقی  بدین

 اثربخش های الزم برای تدریسبعد دوم: مهارت
پاسخ تحلیل  تدریس  7ها،  از  برای  در  مهارت  اثربخش 

شدند،  فضای شناسایی  معلمان  نگاه  از  های  مجازی  مؤلفه 
 آمده است.  1در جدول  به طور خالصه  اصلی و فرعی این بعد  

 های تدریس اثربخشها و شایستگیفرعی بعد دوم؛ مهارتهای اصلی و مؤلفه . 1جدول 

 مؤلفه های فرعی مؤلفه اصلی

در  سیتدر هایمهارت 

 ی مجازیفضا

 و آنالین  از ترکیبی  استفاده، استفاده از ابزار و وسایل کمک آموزشی، طراحی تدریس متناسب با فضای مجازی، تدریس سادگی و وضوح

اهمیت روند در طراحی فرآیند تدریس، تمرین و تکرار   الکترونیکی، محتواهای از استفاده یادگیری، تثبیت  و تعمیق برای تدریس در آفالین

دهی، توجه به دانش های نوین مانند روش تدریس فعال، تدریس اکتشافی یا تدریس با بازی و نقش مطالب درسی، استفاده از روش تدریس

ها، استفاده از ترکیب دروس در تدریس، تکرار یک آموزان )تدریس در منطقه تقریبی رشد(، توجه به ساخت دانش توسط بچهقبلی دانش

آموزان در فرآیند تدریس، توجه ز همکاری اولیا در تدریس، دخالت دادن دانشبهره گیری ا، موضوع در دروس مختلف برای تثبیت یادگیری

 تدریس آنالین و آفالین  بودن  کوتاه لزوم تدریس، جذابیت لزومها، توجه به انواع یادگیری، به سرعت یادگیری بچه 

 آموزشی، و آشنایی با سواد دیجیتالی  فرم پلت به کامل افزارها، تسلط نرم  آشنایی و تسلط به افزار، سخت با آشنایی یفناور های مهارت 

 بهره و ساخت مهارت 

  یاز محتوا یرگی

 تالیجید

 تثبیت برای متنوع هایآفالین  از استفاده آنالین، کالس تکرار و سازی خالصه آنالین، کالس مکمل  عنوان به دیجیتال محتوای از استفاده

 آنالین،  و آفالین طرفه دو ارتباط آفالین، زمان بودن کوتاه آفالین، محتوای جذابیت تدریس، نه مرور  برای آفالین از استفاده ترجیح یادگیری،

های هایی با رد پای معلم، ترجیح آفالینآفالین با اولویت آفالین، مناسب  سرعت اهمیت  ها،آفالین  تهیه در  روانشناسی نکات  به توجه

 کار  مکمل عنوان به بازار در آماده مناسب محتواهای از تواها، استفادهآموزان در تهیه محاستفاده از دانش  تعاملی،

شایستگی تخصصی  

 معلم 
 های کاربردی در تدریس معلم، استفاده از مثال  موضوع درسی، تجربه به معلم تسلط

 مهارت روانشناسانه

  خالق هایروش   از استفاده داشتنی، دوست و شاد فضایی تبدیل کالس به یادگیری، به هابچه تشویق و مهارت ترغیب مثبت، رقابت ایجاد

 یک گویی، داستان صدا، لحن تغییر)انگیزه ایجاد مختلف هایروش  از استفاده مجازی، هایمشوق  از استفاده تمرکز، و انگیزه ایجاد برای

 (شعر با تدریس  کالس، میان در  ورزشی حرکت
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 های ارتباطی مهارت 

آموز،  دانش-)معلم

محتوا،  -آموزدانش

 آموز( دانش-آموزدانش

 هاویژگی روحیات و  شناخت محترمانه، و آمیزمحبت کالمی ارتباط آموزان، همدلی،مندی به دانشآموزان، عالقهبا دانش دوستانه رابطه ایجاد

  منفی بازخورددهی نوع هر  و انتقاد و تحقیر و  توبیخ از آموزان، پرهیزدانشمثبت، حمایت معلم از  بازخورددهی آموزان،دانش  عالیق و

 آموز آنالین، در دسترس بودن، بازخورد دهی مثبت معلم به شکل فردی، درک شرایط دانش  فضای خصوصاً در

مهارت بازخورد گیری  

 و ارزشیابی 

 انتهای در پایانی  تدریس و ارزشیابی  حین ضمنی و  تشخیصی  های یابیارزش از حین تدریس، استفاده در سخت و ساده هایسؤال از استفاده

  تحصیلی  سابقه اساس بر آنالین، ارزشیابی صورت  به نفره  تک ارزشیابی آنالین، ارزشیابی برای کوچک های گروه تدریس، تشکیل

 درپی پی  و مکرر هایارزشیابی آموز،دانش

 مهارت مدیریت کالس

 به توجه لزوم آنالین، کالس هایویژگی به آموزان، توجهدانش به دادن عمل آزادی  آموزان،دانش کمک با نظم کالس، ایجاد بودن قانونمند

  رفع برای هاییفرصت مجازی و ایجاد فضای بودن کننده خسته به توجه زمان، از حداکثری  آنالین و استفاده کالس در زمانی محدودیت

کردن پیشاپیش مواد آمادهاصلی،  فرم پلت  جایگزین مجازیِ هایمحیط  در استفاده قابل جایگزین محتواهای طراحی آموزان،دانش  خستگی

 جهت به یا و رو کم آموزاندانش  برای تر کم تعداد با هاییکالس اختصاص آموزان،دانش همه به توجه ،آموزشی برای استفاده در کالس

یادگیری، توجه به استرس زا بودن  روند اصالح در ذینفعان نظر به آموزان، توجهدانش با کردن  برخورد عدالت امور، به بعضی مدیریت

 فضای مجازی 

 مجازی های تدریس در فضایمهارت  - 

، استفاده از ابزار و وسایل کمک  تدریس  سادگی  و  وضوح
  استفادهآموزشی، طراحی تدریس متناسب با فضای مجازی،  

 تثبیت  و  تعمیق  برای  تدریس  در  آفالین  و  آنالین  از  ترکیبی
اهمیت روند    الکترونیکی،  محتواهای  از  استفاده  لزوم  یادگیری،

درسی،   مطالب  تکرار  و  تمرین  تدریس،  فرآیند  طراحی  در 
های نوین مانند روش تدریس فعال،  تدریساستفاده از روش  

نقش و  بازی  با  تدریس  یا  اکتشافی  به تدریس  توجه  دهی، 
قبلی   تقریبی رشد(،  آموزدانشدانش  )تدریس در منطقه  ان 

ها، استفاده از ترکیب دروس  توجه به ساخت دانش توسط بچه
در تدریس، تکرار یک موضوع در دروس مختلف برای تثبیت  

دخالت  ،  یادگیری تدریس،  در  اولیا  همکاری  از  گیری  بهره 
سرعت  آموزدانشدادن   به  توجه  تدریس،  فرآیند  در  ان 

بچه یادگیری،  یادگیری  انواع  به  توجه    جذابیت  لزومها، 
های  مؤلفه  تدریس آنالین و آفالین، بودن کوتاه  لزوم تدریس، 

های تدریس در  اصلی مهارت  مؤلفهفرعی شناسایی شده ذیل  
های  که البته در بعضی موارد با مهارتباشد،  ی میفضای مجاز

)با    9اطالع رسان شماره  تدریس حضوری هم پوشانی دارد.  
 : گویدمیدر این زمینه سال سابقه(  11

فقط  معلم  اگر"  در  حضوری  تدریس  هایمهارت  با  بخواهد 
  تدریس   در  چند هر  بود،  نخواهد  موفق  کند،  تدریس  آنالین  کالس

 به  توجه  با  درس  طرح  نوشتن...  باشه،    بوده  موفقی  معلم  حضوری
 . "  مهمه  خیلی  حضوری  با  تفاوت  و  آنالین  محیط  خصوصیات

، از فضاهای آنالین و  هارساناطالعنوع و میزان استفاده  
شماره    هایرساناطالعآفالین کامال متفاوت بود. در حالی که  

کردند،  بیشتر تدریس رو به صورت آفالین ارائه می  10و    1
را    11و    9،  8،  7،  6،  3،  2  هایرسان اطالع آنالین  آموزش 

می حل ترجیح  و  یادگیری  تثبیت  برای  آفالین  از  و  دادند، 
سال   20) با  1 کردند. اطالع رسان شمارهتمرین استفاده می

 : گوید میدر این رابطه سابقه( 
  مطالب   بیان  اشکال،   رفع  پرسش،   به  بیشتر  آنالین  ایه  کالس"

  می   داده  آنالین  در  مهم  های  درس  هم  گاهی  و  گذشت  می  ها  بچه
 ".شد

 :  گویدمیسال سابقه(  16) با  11اطالع رسان شماره 
آنالین    " به صورت  های حضوری  به کالس  شبیه  تقریبا  ما 

دونم، تحقیقات کالس داشتیم. این که چه قدر این کار درسته نمی  
می تونه اون رو مشخص کنه. ولی ما صبح ها سه زنگ و بعد از  
ناهار و نماز هم یک زنگ کالس داشتیم. از تولید محتواها هم برای  

 ."تکمیل کار استفاده می کردیم

 مهارت های فناوری   -

قابلیت  -افزار  سخت  با  آشنایی با  گوشی  آشنایی  های 
  - افزارها  نرم  ، آشنایی و تسلط به-کامپیوترهوشمند، تبلت،  

  کامل   ، تسلط-محتوا  تهیه  افزارهای  نرم  نرم افزارهای رایج و
های  مؤلفه  ، سواد دیجیتالی  ا آموزشی، و آشنایی ب  فرم   پلت   به

های فناوری است.  اصلی مهارت  مؤلفهفرعی شناسایی شده در  
فناوری نقش  های  معتقد بودند میزان تسلط به مهارت   هامعلم

تدریس در  سزایی  این  به  نداشتن  و  داشته  آنان  اثربخش 
تواند  مهارت، با وجود داشتن سابقه درخشان در تدریس می

که   اتفاقی  شود،  مجازی  فضای  در  تدریس  اثربخشی  مانع 
موجب ناکارآمدی بسیاری از معلمان با تجربه و یا حتی ترک  

 : گویدمی 4 شماره رساناطالعکار آنان شد. در این رابطه 

اپلیکیشن  گوشی  هایقابلیت  با  باید  هم   معلم" با    شاد   و هم 
  که ایگزینه چند سواالت و غیاب  و حضور قابلیت مثالً باشه، آشنا

 . "کنند  کار  گوشی  با  نبودند  بلد  حتی  بودند،  آشنا  نا  همکاران  بعضی
 مهارت ساخت و بهره گیری از محتوای دیجیتال   - 

  کالس   مکمل  عنوان  به  دیجیتال  محتوای  از  استفاده
  افزودن  با   آنالین   کالس  تکرار  و   سازی  خالصه  آنالین،

 یادگیری،  تثبیت  برای  متنوع  هایآفالین  از  استفاده  انیمیشن،
  اهمیت  تدریس،  نه مرور برای آفالین از استفاده ترجیح
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  لزوم   آفالین،  زمان  بودن  کوتاه  لزوم  آفالین،  محتوای  جذابیت 
 روانشناسی   نکات  به  توجه  آنالین،  و  آفالین  طرفه  دو  ارتباط

  با  اولویت  آفالین،  مناسب  سرعت   اهمیت  ها،آفالین  تهیه  در
آفالینآفالین ترجیح  معلم،  پای  رد  با  تعاملی،هایی    های 

از   استفادهآموزدانشاستفاده  محتواها،  تهیه  در   از  ان 
مواردی کار،    مکمل  عنوان  به  بازار  در  آماده  مناسب  محتواهای

هستند که معلمان در تهیه و به کارگیری محتواهای آموزشی 
سال سابقه(    20) با    1اطالع رسان شماره    به آن اشاره کردند.

 : گویدمی
  یا   یک  باشند، باید حاوی  گویا  و  جذاب  بسیار  باید  هاآفالین  "
 . "شود  پرسیده  هابچه   از  آنالین  در  تا  باشد  سوال  چند

شماره   رسان  سابقه(    3)با    4اطالع  مشارکت  سال  از 
 : گویدمیان در فرآیند تدریس آموزدانش
 . "بودم...  گذاشته  انآموزدانش   عهده  به  را  ها  تدریس  از  بعضی  "

 شایستگی تخصصی معلم   - 

تجربه  به   معلم   تسلط درسی،  از   موضوع  استفاده  معلم، 
تدریس،  مثال در  کاربردی  شناسایی  مؤلفه های  فرعی  های 

سال    11)با    9اطالع رسان شماره    شده در این رابطه است.
 :  گویدمیدر این باره سابقه( 

  معلمش   از  رو  خودش  نباید  آموزدانش  که   اینه  مهم  خیلی  نکته"
  کامال   ده  می  ارائه  که  چیزی  هر  فضای  به   باید  معلم   ببینه،  ترمسلط
  اعتماد   معلم  به  تونهمی   آموزدانش   صورت  این  در  ... ،  باشه،  مسلط

 "کنه

 مهارت روانشناسانه   - 

ترغیب  مثبت،  رقابت   ایجاد   به  هابچه  تشویق  و  مهارت 
به   یادگیری،  کالس    داشتنی،  دوست   و   شاد   فضایی  تبدیل 

  تمرکز،  و  انگیزه  ایجاد  برای  خالق   هایروش   از  استفاده
 مختلف  هایروش  از  استفاده  مجازی،  هایمشوق   از  استفاده

 حرکت  یک  گویی،  داستان  صدا،  لحن  تغییر)انگیزه  ایجاد
فرعی  مؤلفه،  (شعر  با  تدریس  کالس،  میان  در  ورزشی های 

عنوان   تحت  شده  روانشناسانه  مهارت  مؤلفهشناسایی  های 
ها  های حضوری نیز از این مهارتها در کالسباشد؛ معلممی

می بهرهاستفاده  اما  مهارتکردند،  این  از  در  مندی  ها 
 . های مجازی نیازمند مهارت و خالقیت بیشتری استکالس
در رابطه با اهمیت  سال سابقه(    11)با    9رسان شماره  اطالع

 :  ویدگمیانگیزش 
   ".انگیزشیه  عامل  ، اثربخش  تدریس  در  نکته  ترین  مهم"

های  درباره روشسال سابقه(    3)با    3رسان شماره  اطالع
 : گویدمیایجاد انگیزه و رقابت مثبت، چنین 

    
1 Klink 
2 Synchronous 
3 Asynchronous 
4 Moore 

  مرور  برای کردم، استفاده غولک بازی اپلیکیشن از عید برای"
  هر   در  خواستم  می  ازشون  اومد،   خوششون  خیلی  الفبا،  حروف
  رقابت   ایجاد  باعث  خودش  بفرستن،  بگیرن  عکس  هستند  ای  مرحله
  از   دادم درس رو "آ "نشانه که بار شد، ... اولین می انگیزه و مثبت

  بفرسته   صدا   بکشه  رو  نشانه  تونه   می  هرکس  که  خواستم  ها  بچه
  آنقدر   ها  بچه  بده،  انجام  رو  کار  این  تونه  می  بیشتر  کسی  چه   ببینیم
  معلم  اشتیاق  و  شور)  بکشند  رو  نشانه  این  که  داشتن  اشتیاق  و  شوق

 "(تجربه  این  بیان  در
 ارتباطیهای مهارت  - 

آنچه آموزش حضوری و مجازی را از یکدیگر متمایز می  
به   تعامل  حضوری،  آموزش  محیط  در  که  است  این  کند، 

گیرد، اما  صورت خود جوش در ارتباطات میان افراد شکل می
یرد. به  گتعامل در آموزش مجازی به نحوی متفاوت شکل می

الکترونیکی)مجازی( تعامل در آموزش    ، [31]  1گفته کلینک
و تعامل    2بر اساس زمان، به دو دسته اصلی تعامل همزمان 

تفکیک میشود، به طور مثال کالس های آنالین    3غیرهمزمان
و الیو در شبکه های اجتماعی، بستر ایجاد تعامل همزمان و  
پست  و  الکترونیکی  های  کتاب  شده،  آماده  محتواهای 

مزمان را فراهم می آورد.  الکترونیک، بستر ایجاد تعامل غیره
از دیدگاهی دیگر و با توجه به عناصر شرکت کننده در فعالیت  

یادگیری، نیز می توان انواع تعامل را تقسیم بندی   -یاددهی
( برای اولین بار سه نوع تعامل در آموزش 1989)  4نمود. مور

میان   تعامل  از:  عبارتند  که  نمود،  شناسایی  را  دور  راه  از 
و  میان    -آموزدانش)  5یاددهنده   یادگیرنده  تعامل  معلم(، 

یادگیرنده  و  تعامل  آموزدانش  -آموزدانش)  6یادگیرنده  و   ،)
 [.  32]محتوا(،  – آموزدانش) 7میان یادگیرنده با محتوا

کننده در پژوهش به هر سه نوع  شرکت  هایرساناطالع 
  دوستانه رابطه تعامل در تدریس اثربخش اشاره کردند، ایجاد

  ارتباط  ان، همدلی،آموزدانشمندی به  ان، عالقهآموزدانشبا  
  و   ها ویژگی  روحیات و   شناخت  محترمانه،   و   آمیزمحبت  کالمی 
از    بازخورددهی  ان،آموزدانش  عالیق معلم  حمایت  مثبت، 
پرهیزآموزدانش   نوع  هر  و  انتقاد  و  تحقیر  و  توبیخ  از  ان، 

در   منفی   بازخورددهی دسترس   فضای  خصوصاً  در  آنالین، 
های  تمهار  مؤلفههای فرعی شناسایی شده در  مؤلفه بودن،  

و   معلم  ارتباط  ذیل  است.آموزدانشارتباطی،    ان 
به ایجاد فضای تعاملی در    3و    2،  1شماره    هایرسان اطالع

  20) با  1رسان شماره  بستر آنالین بسیار توجه داشتند، اطالع
 : گویدمی سال سابقه(

 

5 Student - instructor interaction 
6 Student-student interaction 
7 student-content interaction 
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و    " خوب  ارتباط  برای  آنالین  بچه   مؤثرکالس  و  با  هاس، 
ها باید در خصوصی انجام بگیره، چرا  پیگیری مسائل مربوط به بچه

ها هم حضور دارن، ...  ها والدین بچهکه در کالس آنالین به جز بچه
ها در کالس آنالین، قدرت تخریب شخصیت بسیار  انتقاد زیاد از بچه

ها از دست  ی معلم در میان خانواده وجهه باالیی داره، ضمن آن که  
 .  "می ره

کننده در پژوهش معتقد بودند اگر پلت  های شرکتمعلم
فرم قابلیت برقراری رابطه تصویری دو طرفه را داشته باشد،  

)با   7تعامل بهتری شکل خواهد گرفت. اطالع رسان شماره  
   :گویدمیدر این باره  سال سابقه(  29

  حتما   بود که  خواهد  اثربخش  تدریس  وقتی  مجازی  فضای  در"
  که  باشد طوری باید باشد، سامانه داشته وجود ابتدایی معارفه یک
  این   شاد  سامانه  را، در  معلمشان  هم  ببینند  رو  همدیگر  هابچه  هم

 .  "نیست  دیداری  چون  ،هافت  نمی  اتفاق
استفاده،   مورد  ساخت  زیر  به  بسته  معلمان  همچنین 

صوتی ترجیح    را بر  و ارتباط تصویری  تایپی،  را بر  صوتی  ارتباط
می دادند. نکته بسیار مهم نقش کلیپ ها و فیلم ها در ایجاد  

ها  است، که تنها بخشی از معلم  آموزدانشارتباط بین معلم و  
معتقد بودند    7،  4،  2،  1  هایرساناطالعبه آن توجه داشتند،  

وقتی کلیپ ها با استفاده از صوت و تصویر، و یا حتی تنها با  
می تهیه  معلم  خود  بسیار  آموزدانششود،  صوت  اقبال  ان 

بیشتری به آن نشان داده و با آن همراه می شوند، در حالیکه  
که   است  دیگری  معلم  به  مربوط  شده  تهیه  آفالین  وقتی 

تواند با کل  شخص بیگانه است، نمینسبت به آن    آموزدانش
)با    2محتوای آموزشی ارتباط برقرارکند. اطالع رسان شماره  

 : گویدمیدر این باره  سال سابقه(  10
رغبتی   " هیچ  ها  بچه  نبود  با صدای خودم  ها  کلیپ  وقتی 

پدرم   فوت  علت  به  هفته  یک  کردند،  نمی  توجهی  و  نداشتند 
، و کلیپ با صدای همکاران  نتوانستم کلیپ با صدای خودم بفرستم

اشاره کردند که اصالً اولیا به این موضوع  بچه ها    فرستادم، تمام 
 ."دوست نداشتند کلیپ ها رو ببینند

به عبارت دیگر یادگیرنده با محتواهایی که ردپای معلم  
در آن است، بهتر ارتباط برقرار خواهد کرد، و در نتیجه تعامل  

محتوای    آموزدانش نوع  این  ناهمزمان  با  تعامل  آموزشی، 
، شکل گرفته و در نهایت باعث بهبود فرآیند  آموزدانش- معلم

 یادگیری، و در واقع اثربخشی تدریس خواهد شد. 
بازخورد دهی مثبت معلم به شکل فردی، درک    همچنین

تواند نقش به سزایی در و حمایت از او، می  آموزدانششرایط  
اطالع    داشته باشد.  آموزدانشایجاد ارتباط سازنده بین معلم و  

های فضای مجازی  از ویژگیسال سابقه(    10)با    2رسان شماره
فردی،  بازخوردهای  ارائه  و  استیکرها  ساخت  با  گرفته  بهره 

 : گویدمیکند، وی  ان ایجاد میآموزدانشای را با  تعامل سازنده
 
 

 تک تک   برای  کردم  می  درست   پسرونه  جذاب  استیکرهای  "
... حتی  می  هابچه برای  بار  یک  فرستادم    از  یکی  فراموش کردم 
  کنم   فکر  خانم  داد  پیام  شب  12  ساعت  بچه  استیکربفرستم،  هابچه

 . "نفرستاتید!  استیکر  که  نیومد  خوشتون  من  کار  از
و    آموزدانش، و  آموزدانشعالوه بر ضرورت ارتباط معلم و 

ان نیز امری مهم و قابل  آموزدانشمحتوا، ایجاد ارتباط بین  
آموزند؛ با  ان از یکدیگر نیز میآموزدانشتوجه است، چرا که  

ان به میزان آموزدانشعنایت به این که در بستر فضای مجازی  
کنند، ضروری است بسیار کمی تعامل همزمان را تجربه می

جا که  به گروه یادگیرنده، تا آنمعلم برای ایجاد حس تعلق  
ان یکدیگر را  آموزدانشکند تا  ان کمک آموزدانشتواند به  می

بشناسند، و از هر موقعیتی برای تعامل همزمان یا ناهمزمان  
  تصاویر  از  استفاده  با   هایی کلیپ  آنان با هم بهره بگیرد. تهیه

ایجادآموزدانش   گذاشتن   اشتراک  به  برای  هاییگروه  ان، 
  به  راجع  مطالبی   گذاشتن  اشتراک  به  ها،بچه  های کار

  دست  ها، نقاشی  ها، نوشته   دست   مانند   کالس،  انآموزدانش
  خود  که  هاییکلیپ  گذاشتن  اشتراک  به  تکلیف،   سازها، 
  تصویر  یا   صدا  یا   عکس  حاوی   و   اندساخته   انآموزدانش

هایی برای تعامل ناهمزمان و  باشد، به عنوان فرصت  خودشان
های  یا استفاده از گروه  حضوری،  گاه به گاه جلسات  برگزاری

شبکه  بستر  در  روشکوچک  اجتماعی،  که های  است  هایی 
گرفتند. اطالع  بعضی از معلمان در این مسیر از آن بهره می

 : گویدمیسال سابقه(   3)با  4رسان شماره 
 کتاب  یک  آموزدانش  هر  که   داشتیم،  هم  کتابخوانی  زنگ   یک" 

  کتاب   به  راجع  کردمی  تهیه  خودش  از  فیلمی  کرد  می  انتخاب
.  گذاشت  می  اشتراک  به  رو  اون  من  تایید  از  بعد  و  دادمی  توضیح

  کالس  در   وقتی...  ببینند  رو  همدیگر  ها  بچه  شدمی   باعث  کار  این
 . "خودشونه  آن  از  کالس  فهمندمی  کنند  تدریس

 : گویدمیسال سابقه(  10)با  2اطالع رسان شماره 
  گفتم  می  تبریک  رو  ها  بچه  تولد   جشن  گرفتیم،  خودکار  جشن"
  و   ها  بچه  عکس  با  مادر   روز  برای  زدند،  می  دست  هم  با  همه

  کلیپ   سین  هفت  وسفره  ها  بچه  عکس  با  عید  برای  و  مادراشون
 .  "  ساختم

می موجب  ناهمزمان  شکل  به  معلم  ترتیب  این  شود به 
ان با هم آشنا شده، و تشکیل چند جلسه حضوری  آموزدانش

 ان با هم، معنای بیشتری ببخشد. آموزدانشتواند به تعامل  می
 و ارزشیابی گیری  مهارت بازخورد  - 

تدریس،    در  سخت  و  ساده  هایالؤس  از  استفاده حین 
تدریس و   حین  ضمنی  و  تشخیصی  های  ارزشیابی  از  استفاده

  کوچک  های  گروه  تدریس، تشکیل  انتهای  در  پایانی  ارزشیابی
آنالین،   صورت  به  نفره  تک  ارزشیابی آنالین، ارزشیابی  برای

  هایارزشیابی  ،آموزدانش  تحصیلی  سابقه  اساس   بر  ارزشیابی
های فرعی مهارت ارزشیابی مؤلفه درپی، به عنوان  پی  و  مکرر
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 :گوید میدر این رابطه ابقه( سال س  3)با    4در فضای مجازی شناسایی شدند. اطالع رسان شماره   
 تونستم   می   دیدن  با  بود،  تر  ساده  خیلی  ارزشیابی  حضوری  در   "

  چون   مجازی  در  اما   نه،  یا  آموخته  را  مطلب  آموزدانش   کنم  برداشت
 . "بذارم    وقت  جداگانه   باید  ببینم  تونمنمی  رو  هابچه

 مهارت مدیریت کالس   - 

بیانگر مهارت و دانش معلم در طراحی و ساخت    مؤلفهاین  
های  مؤلفه محیطی پویا و سازنده در کالس درس است. بعضی  

طبیعتاً قسمت  این  در  شده  شناسایی  کالس  فرعی  های  با 
دارد،   پوشانی  هم  از:  مؤلفهحضوری  عبارتند  فرعی  های 

 آزادی  ان،آموزدانش  کمک  با   نظم   کالس، ایجاد   بودن  قانونمند
  آنالین،   کالس  هایویژگی  به  ان، توجهآموزدانش  به  دادن  عمل
استفاده  کالس  در  زمانی  محدودیت  به  توجه  لزوم و    آنالین 

مجازی    فضای  بودن  کننده  خسته  به  توجه  زمان،  از  حداکثری
  طراحی   ان،آموزدانش  خستگی  رفع  برای  هاییفرصت  و ایجاد

  مجازیِ  های محیط  در  استفاده  قابل  جایگزین  محتواهای
کردن پیشاپیش مواد آموزشی آمادهاصلی،    فرم پلت جایگزین

 اختصاص   ان،آموزدانش  همه  به  توجه  ، برای استفاده در کالس
  به   یا  و   رو  کم  انآموزدانش  برای  تر  کم   تعداد   با   هاییکالس
به  بعضی   مدیریت   جهت   با   کردن  برخورد  عدالت  امور، 
یادگیری،    روند  اصالح  در  ذینفعان  نظر  به  ان، توجهآموزدانش

اطالع رسان شماره   توجه به استرس زا بودن فضای مجازی.
 : گویدمیدر این رابطه  سال سابقه( 20)با  1

  قبل  زو وسایلش ا  مطالب  و  کارها  مانند یک مجری  باید  معلم"
  کالس   وقت  تا  کنه،  اجرا  آنالین  فرصت  در  فقط  و  باشه  آماده  و  مرتب
 . "نره  هدر

درباره مدیریت  سال سابقه(    3)با    3اطالع رسان شماره  
 :  گوید میکالس آنالین  

نفری استفاده    7برای درس امال در واتس آپ از گروه های  "
کردم الزمه،   می کردم، هرچند که ممنوع بود، چون  احساس می 

دیدم بچه ها چگونه می نویسند، دوربین  با ارتباط زنده تصویری می 
دیدم، بچه ها هم من رو  دفترشون بود، نوع گرفتن مداد را می روی  

 . "دیدندمی
های ذکر  توجه به این نکته ضروری است که دیگر مهارت

از  معلم  که  داشت  خواهند  را  خود  کارآیی  وقتی  تنها  شده 
 مهارت مدیریت کالس درس بهره مند باشد. 

 ای در تدریس اثر بخش بعد سوم: عوامل زمینه

 مدرسهنقش   - 
ها،  خانواده   و  انآموزدانش  معلم،  از  معنوی  و  مادی  حمایت

  پیگیری  در انجام امور، مثالً   معلم   از  پشتیبانی   امکانات،   تهیه
  و   معلمین   برای  آموزشی  هایدوره  تکالیف، برگزاری  و   غایبین

ایجاد   ارکان   در  هماهنگی   اولیا،   بین  تعاملی  فضای  مدرسه، 
ایجاد   بین  تعامل  ایجاد  برای  هاییفرصت  معلمان، 

های فرعی شناسایی شده در رابطه با نقش  مؤلفه ان،  آموزدانش

زمینه عامل  یک  عنوان  به  تدریس مدرسه  اثربخشی  در  ای 
 باشد. می

شماره  اطالع با    1رسان  سابقه(    20)  باره سال  این  در 
 :  گویدمی

  پشتیبانه،   عنوان  به  مدرسه  هایپیگیری   نقش  مهم  نکته  یک   "
 بعضی  حتی...    شدم،نمی  گیر  در  هابچه  با  تکلیف  نقص  سر  من

  شدن، می  درگیر کالس  سر ها بچه نیامدن  و آمدن دیر  سر هامعلم
  متحد،   هماهنگ،  گروهی  باید  .. مدرسه.غلطه    کامالً  من  نظر  به  که
 . "  باشد  قوی  ریزیبرنامه   با  و
 نقش والدین  - 

  حمایت  که  دهد می  نشان  هاپژوهش  از  ایگسترده   طیف
[.  18]  داردتأثیر  آنها   تحصیلی  پیشرفت  فرزندان بر  از  والدین

فراهم  ارزیابی  مهم  معلمان  نظر  از  اولیا  نقش   کردن  شده، 
اهمیت  مناسب  شرایط  کردن  فراهم  امکانات،   محیطی، 
حمایت  نگاه  در  مجازی  کالس  و  یادگیری   از   عاطفی  اولیا، 

نظارتآموزدانش   با  سازنده   ارتباط  و   هماهنگی  دورادور،  ، 
  کالس  در  انگیزه  ایجاد   در  خانواده  رنگپر  نقش  معلم،  و  مدرسه

تدریس،    روند   در  ها خانواده  دخالت  از  پرهیز  مجازی،   های
   های فرعی شناسایی شده در رابطه با نقش والدین است.  مؤلفه 

 :  گوید میسال سابقه(  3)با  3رسان شماره اطالع
  چرا   نیست  موفق  که  ،هشمی  انگیزه  عامل  خانواده  مجازی  در"

  هستم   اول  پایه  معلم  من  چون...  هکن  می  استفاده  اجبار  و  زور  از  که
  حضور   دلیل  به  اثرگذاری  نتیجه  در  واردکنم،  را  هاخانواده   مجبورم

  الاقل  یا  رهمی   بین  از  نشمی  آموز دانش   و  معلم  بین  واسطه  که  اولیا
   ."نیست  حضوری  اندازه  به

 : گویدمیسال سابقه(  11)با  9رسان شماره اطالع
  مجازی؛   کالس  به   دادن  اهمیت   والدین،  دورادور  هایحمایت  "

   ."است  وابسته  خانواده به  همه  اینها  تکالیف  به  دادن  اهمیت
شماره  اطالع سابقه(    29)با    7رسان  باره  سال  این  در 

 : گویدمی
  خانواده   که  این  بود،  مهم  خیلی  منزل  در  ریزیبرنامه   کالً  "

  هر   و  بود  شاغل  مادرش  که   داشتم  یآموز دانش   مثالً  باشه،  قانونمند
  ظهر   از  بعد  4  ساعت  که  هابچه  از  یکی  یا...  موند  می  خواب  روز

 .  "!خوردمی  صبحانه
 موزشیمحتوای آ   - 

با   آموزشی  محتواهای  همخوانی  و  هماهنگی  لزوم 
مجازی  ویژگی آموزش  بعضی  نکته های  که  بود،  ای 
)با    10به آن اشاره کردند. اطالع رسان شماره    هارسان اطالع

 : گوید می سال سابقه( 4
مجازی    " تدریس  برای  آموزشی  محتوای  و  ها  کتاب  حجم 

 . "مناسب نبود
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 ای معلمانهوسعه حرفت  - 
های طرح ریزی  توسعه حرفه ای یعنی فرآیندها و فعالیت

ای معلمان  مهارت و نگرش حرفه  شده به منظور افزایش دانش،
  [.33]  ان کمک کنند آموزدانشتا بتوانند به بهبود یادگیری  

دوره طریق  از  معلمان  ما  کشور  خدمدر  از  پیش    -ت  های 
  - و در دوره های حین خدمت    -توسط دانشگاه تربیت معلم  

و   ریزی  برنامه  دفتر  توسط  شده  اجرا  و  طراحی  های  دوره 
نیروهای     های رساناطالعبینند.  آموزش می  -انسانی آموزش 

مهارت  درس  از  فرهنگیان  دانشگاه  از  التحصیل    های فارغ 
فناوری که در دوران دانشجویی آموخته بودند در تدریس در  

کردند، اطالع  فضای مجازی بسیار بهره برده آن را مفید ارزیابی
 : گویدمیدر این باره  سال سابقه(   3)با  5رسان شماره 

  دانشجویی  دوران  در  فناوری  درس   در  که   هایی  مهارت"
 با  فیلم   کردن  درست  مثالً  داشت،  کارآیی  خیلی  بودیم  آموخته
 ."کرد  کمک  من  به  بسیار  که  کامتازیا

اتفاق    به  قریب  ضمن  آموزش   هارساناطالعلیکن  های 
ارزیابی ناکارآمد  را  رسان  خدمت  اطالع  که  جایی  تا  کردند، 

 :  گویدمیسال سابقه(  3)با  4شماره 
ندادند،   ما به مجازی فضای برای آموزشی می شه گفت هیچ "

 ."رفتیم  پیش  وخطا  آزمون  با  ما
گذاشتن  اشاره  ها رسان اطالع اشتراک  به  با  که  کردند 

استفاده از آوردها با معلمان دیگر،  ها و دستها، یافتهآموخته 
بهره   اصالح  و  بازبینی  برای  همکاران  از  گیری  خرد جمعی، 

  معلمان   بین  محتوا  تهیه  در  کار  تقسیم  شده،  تولید  محتواهای
پایه، نیازهای حرفه ای خود را برای تدریس در فضای مجازی  

 اند. پوشش داده
شماره   رسان  سابقه(    3)با    3اطالع  باره  سال  این  در 

 : گویدمی
 برتر هایمعلم که( اینستاگرام) اجتماعی های شبکه از بیشتر"

  خودم   کردم،  استفاده  محتوا  تولید   برای  بودند  گذاشته  اشتراک  به
   . "گذاشتممی  اشتراک   به  دیگران  با  را  هایم یافته  هم
 ها امکانات و زیرساخت  - 

به ابزارهای فناوری   ان و معلمانآموزدانش  دسترسی  لزوم
و   شامل:ICTارتباطات)اطالعات  افزار    (  گوشی  -سخت 

اهمیت پلت    و نرم افزار مناسب،  - یا لپ تاپ    تبلت  هوشمند،
اینترنت،   اهمیت سرعت  برگزاری کالس،  برای  انتخابی  فرم 

ان به معلم در فضای مجازی آموزدانش همچنین اهمیت سرانه  
تعداد   کاهش  لزوم  لزوم آموزدانشو  مجازی،  کالس  در    ان 

مناسب،    فضای  به  دسترسی  در  یاجتماع   عدالت مجازی 
عنوان مؤلفه  به  معلمان  نگاه  از  شده  شناسایی  فرعی  های 

زیرساخت و  اثربخش امکانات  تدریس  برای  ضروری         های 
 می باشد. 

 

درباره اهمیت  سال سابقه(    11)با    9اطالع رسان شماره  
 :  گوید میها  کیفیت ابزار در دسترس و استفاده صحیح از آن 

  نباشه  کیفیت   با  اگر  معلم  نوشتن  یا  معلم  تصویر  معلم،  صدای  "
  در   اختالل  باعث  و  میشه  ان آموز دانش   خستگی  موجب  کمکم

 . "میشه  آموزش
رسان شماره   اهمیت  سال سابقه(    3)با    3اطالع  درباره 

 : گویدمیپلت فرم انتخاب و سرعت اینترنت 
  کاری   داشت،  پایینی  سرعت  بود،  برنامه شاد و اینترنت ضعیف"

  کشید، می  طول  ساعت  یک  تا  گاهی  بشه  انجام  دقیقه  20  در  باید  که
 کنه،می  کم   رو  انگیزه  و  شور  بشه  بارگذاری  دیر   فیلم   یا  صدا  وقتی

  غیر   مثل  و  نبودیم  شاد  به  محدود  ما  کاش  شه...می   کننده  خسته
 ."کنیم  استفاده  روم  اسکای  از  تونستیممی  هاانتفاعی 

 شرایط جسمی و روحی   - 
 به   توجه  ان،آموزدانشو روحی    جسمی  شرایط  به  توجه

دیجیتال و نقش    هایدستگاه  صحیح از  استفاده   زمان و نحوه
ها  آن در سالمتی، توجه به فشار روانی ناشی از کرونا به خانواده

بچه اشاره و  آن  به  زمینه  این  در  معلمان  که  بود  نکاتی  ها، 
 کردند.  

،  انآموزدانشدر رابطه با سالمت    توجه  قابلیکی از نکات  
  6تا    2بین    ، این زمان است  زمان ارائه تدریس به شکل آنالین

اطالع رسان در حالی که  ،  گزارش شدساعت در مدارس متغیر  
 :  گویدمی سال سابقه( 10)با  2شماره 

تشکیل کالس    شدند،  می  کالس  وارد  موبایل  با  ها  بچه  بیشتر"
  چشمشان   بود،  کننده  خسته  بسیار  ها  بچه  برای  ساعت  یک  از  بیشتر
که در  سال سابقه(    16) با    11اطالع رسان شماره  ،  "شد  می  اذیت

شبیه    ما تقریباً  "گوید:  می کند،  یک مدرسه غیر انتفاعی تدریس می 
 . "صورت آنالین کالس داشتیمهای حضوری به  به کالس 
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 ابتدایی دوره معلمان ادراک از برخاسته  اضطراری، مجازی اثربخش تدریس هایمؤلفه  و ابعاد .1شکل

 بحث و نتیجه گیری
م شناخت  و  اثربخش  آن،  لفهؤتدریس  بر  اثرگذار  های 

موضوعی    ،همواره برای متخصصان تعلیم و تربیت و معلمین
مهم و پرچالش بوده است. پس از شیوع کرونا تعداد زیادی از 

های مختلف جهان به طور ناگهانی  های درس درکشور کالس
تبدیل مجازی  شکل  به  حضوری  شکل  عنوان از  لذا  شد، 

خانگی، اصطالحی است    اورژانسی یا آموزش  مجازی  آموزش
  ت این انتقال گردید. باید دانسکه برای این نوع آموزش انتخاب

  نیست  آسان   انتقال  یک  مجازی  کالس  به  حضوری  کالس  از
تدریس در  تواند بر اثربخشیهای گوناگونی میلفهؤمو  [،  34]

اثرفضای ممجازی  این  پژوهش  این  در  باشد،  از  لفهؤگذار  ها 
ای فردی، مهارتی و زمینه  ابعاد نگاه معلمان دبستان بررسی و  

 شناسایی شدند. 
  ، در تدریس مجازی  آموزدانشمعلم و  نقش  در بعد فردی،  

های  به عنوان مؤلفه   آموزدانشهای شخصیتی معلم و  ویژگیو  
تدریس اثربخش در بستر  اصلی شناسایی شدند. باید دانست  

و   معلم  نقش  در  اساسی  تغییرات  نیازمند  مجازی  فضای 
ر  گاست، در این فضا نقش معلم، تسهیلگر و هدایت  آموزدانش

معلم  [.  35]  یادگیرنده فعال است  آموزدانشآموزش، و نقش  
از    عضیان تسلط نداشته و حتی در بآموزدانشدر این فضا بر 

  تدریس

اثربخش 

 مجازی 
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در   آموزش  لذا  است،  محروم  نیز  آنان  چهره  دیدن  از  موارد 
[.  36]  فضای مجازی باید یادگیرنده محور و تعامل محور باشد

های سنتی در امر آموزش، پاسخگوی به عبارت دیگر رویکرد
توان گفت آموزش در فضای مجازی نیست، و به جرأت می

یادگیری  اصول  از  آنالین  کالس  در  تربیت  و  تعلیم 
گرایی  گرایی برخاسته است و چه بسا بهترین سازندهسازنده

تنها سه تن  با این وجود  [.  37]  افتددر کالس آنالین اتفاق می
از معلمان شرکت کننده در این پژوهش به طور مشخص، به 
و   تسهیلگری  نقش  و  مجازی  فضای  بودن  محور  یادگیرنده 

کنا در  را  نقش  دو  این  کرده،  اشاره  معلم  هم  هدایتگری  ر 
و  می معلم  سنتی  نقش  که  است  حالی  در  این  دیدند. 

سالآموزدانش جهان  پرورش  آموزش  در  تغییر ،  که  هاست 
کرده، و در کشور ما هم هرچند صحبت از یادگیرنده محور 
بودن آموزش هست، و حتی در سند برنامه درسی به این امر  

شد،  بااذعان شده، لیکن باور و عمل معلمان با آن همراستا نمی 
  با   مستقیماً  ساختارها  در  تغییرات  که  استدادهنشان   تحقیقات
رابطه  ارتباط  یادگیری  و  آموزش  در   تغییرات   بین   ندارد، 
  و   آموزش  در  تغییرات  و  مدارس  در  ساختاری  تغییرات
  و   ارزشها  معلمان،   مهارت  و  دانش  مانند   عناصری  به   یادگیری
آنان    و  یاحرفه   تعهدات استتوانمندسازی  [. 38]  وابسته 

شایان ذکر است آموزش یادگیرنده محور به مفهوم سپردن 
نبوده، و نقش هدایتگری معلم بسیار    آموزدانشهمه کار به  
است،   گفته  مهم  به  که  است  حالی  در  ،  هارساناطالعاین 

یادگیرنده   شعار  با  ما  معلمان  از  فضای  محور  بعضی  بودن 
نهاده    آموزدانشهده  مجازی همه مسئولیت یادگیری را به ع 

 .  اندو به ارائه آموزش بسنده کرده
نیز در این فضا بسیار مهم   آموزدانشویژگی های معلم و 

پژوهش اثربخشاست، در  تدریس  با  مرتبط  به شکل    - های 
ویژگی  -حضوری از همواره  یکی  عنوان  به  معلم،  های 

چه [،  39،  35،  16،  7]است  های اثرگذار شناسایی شدهلفه ؤم
تر خود  ها در بستر فضای مجازی بسیار پررنگ بسا این ویژگی

می خودآموزی، نمایی  خودکارآمدی،  به  نیاز  که  چرا  کند. 
انعطاف و  خالقیت  جستجوگری،  و  روحیه  صبوری  و  پذیری 

معلمی،  به  تصمیم  عشق  خالقیتقدرت  و  بستر    گیری  در 
آموزش مجازی، برای معلمان به شدت ضروری است. معلمان 

و  می خودکارآمد  شکل  به  دسترس  در  امکانات  با  بایست 
خودآموز، اطالعات خود را افزایش دهند،  با خالقیت خویش  
خود را با این فضا تطبیق داده و با عشق به معلمی و صبوری 

انعطاف پیشو  شرایط  مدیریت  پذیری،  را  کنند.  آمده 
ان نیز در این راستا بسیار مهم است. به  آموزدانشهای  ویژگی

تدریس دیگر  سمت  اثرعبارت  به  فضا  این  در  بخش 
حرکتیادگیری را  اثربخش  بیشتری  مسئولیت  بار  کرده، 

مثال  .  کندمی  آموزدانشمتوجه   عنوان   نشان  تحقیقاتبه 
  دارد   آنالین  کالس  محیط  در  مهمی   نقش   شانگیز  که  دهدمی

ان انگیزه بیشتری آموزدانشاین معنا که هرچه    به[،  40-41]
ضمن آن    .بودتر خواهدباشند، تدریس مجازی اثربخشداشته 

دهد آموزش الکترونیکی  نشان می  [42]  که بعضی تحقیقات
مهارت افزایش  عامل  انگیزش خود  و  خودتنظیمی  های 

می   و   کمتر  تالش   به  تمایلهمچنین    باشند. تحصیلی 
  ان آموزدانش  بین  تر، در تدریس مجازی درپایین  خودکارآمدی

می  دارد،   وجود  پیشرفتکم بین  که  عمیقی  شکاف  تواند 
ایجادآموزدانش پایین  و  باال  عملکرد  با  دوران ان  در  و  کرده 

باید    [. 18]  ساز شودبازگشایی مدارس مشکل عین حال  در 
 آموزش  با تا دارند نیاز زمان و معلمان، به انآموزدانشبدانیم 

 [.  43] شوند سازگار دور راه از
بعد   پژوهش،  این  در  شده  شناسایی  دوم  و  بعد  دانش 

، قدر مسلم معلمان اثربخش به صورت معلم  باشد مهارت می
آیند بلکه برای اثربخش بودن باید دانش و  موفق به دنیا نمی

وینتر معتقد است،  [.  14]  های مورد نظر را کسب کنندمهارت
  به بستگی  مجازی، به حضوری هایکالس تبدیل  در موفقیت

  الزم   هایشایستگی  و  مهارت  دانش،  از  مربیان  که  دارد  این
این دانش از نگاه    . [34]  باشند  برخوردار  آنالین  آموزش  برای
  دانش و شیآموزدانش تکنولوژیکی، دانش  ، شامل [44] دنیل

آن،  .است  محتوایی دنبال  به  و  نیاز  مهارت دانش  مورد  های 
پژوهش  نگاه  از  مهارت  حاضر  معلم  در  شامل:  تدریس  های 

های فناوری، شایستگی تخصصی معلم،  مجازی، مهارتفضای
مهارت   دیجیتال،  محتوای  از  گیری  بهره  و  ساخت  مهارت 

های بازخورد و ارزشیابی  روانشناسانه، مهارت ارتباطی، مهارت
 باشد.   آنالین، و مهارت مدیریت کالس، می

تدریس مهارت  شناسایی  های  مهارت  اولین  عنوان  به   ،
همواره به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر تدریس مطرح   شده، 

اما در بستر فضای مجازی معلم    ، [45،  14  ، 7]  بوده و هست
مهارت بر  مهارتعالوه  نیازمند  حضوری،  تدریس  هایی  های 

این   میخاص  معلمان فضا  است  ضروری  واقع  در  باشد، 
آموزشی  ویژگی طراحی  و  شناخته  را  مجازی  فضای  های 

باشند داشته  آن،  با  روش  ، متناسب  از  بسیاری  که  های  چرا 
های حضوری قابلیت استفاده  تدریس مورد استفاده در کالس

کالس ندارند در  را  مجازی  مطالعه[.  46]   های  با  یافته    این 
  شود یادگیریارد، در این پژوهش بیان میهمخوانی د  [47]

  انتقال   یک   فقط  و   است،  یادگیری  از  متفاوت   نوع  یک   آنالین
نیست. تغییر در طراحی آموزشی در   حضوری  هایکالس  از

های  تدریس مجازی، کوتاه کردن زمان آموزش و تبدیل کالس
های آنالین و آفالین، و تاکید بر  طوالنی به ترکیبی از کالس

نکات کلیدی، را به عنوان تجربه معلمان موفق استرالیایی در  
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  کند. ضمن آن که تدریس اثربخشمعرفی می  مجازی  آموزش 
  از  استفاده  نحوه  معلمان  که  است  آن  مستلزم  مجازی،

همچنین    ،[48]  کننددرک  را  دیجیتالی  آموزشی  هایقالب
( و  ICTهای پایه اطالعات و فناوری )آشنایی معلم با مهارت

های ضروری معلم در  افزار، از نیازافزار و نرمتسلط به سخت
اثربخش بدون  تدریس  که  چرا  است،  آموزش   مجازی 

  آموزشی رویکردهای کردن  وارد به معلمان، ICTهای مهارت
  ارزیابی   فرایند  و   درسی   برنامه  در   ارتباطات   و  اطالعات  فناوری
دلسردی    باعث  است  ممکن و   جامعه   و  معلمانناامیدی 

 [.  43]شود -انآموزدانشیعنی - یادگیرنده 
بر محتوای درسی و  معلمین معتقد باید هم  بودند معلم 

ان  آموزدانشهم در استفاده از فناوری و پلت فرم انتخابی، از  
اند بین تسلط  نشان داده  [49]  تر باشد، رزاقی و هاشمیمسلط

با   تدریس،  در  فناوری  کارگیری  به  در  معلمان  مهارت  و 
تسلط  آموزدانشیادگیری   و  دارد،  وجود  معناداری  رابطه  ان 

ان آموزدانشهای آموزشی برای  معلمان در به کارگیری رسانه 
می یاری  آموزش  در  را  معلم  و  نموده  انگیزه    . دهدایجاد 

های  سابقه، با مهارتهمچنین عدم آشنایی بعضی از معلمان با
آن باعث جاماندن  و  فناوری،  ناگهانی شده  انتقال  این  در  ها 

های جوان موجب کارآمدی بیشتر آنان  برعکس آشنایی معلم
 [ همخوان است. 43]این یافته با مطالعه شده است، 

های بازشناسی شده مهارت ساخت و  یکی دیگر از مهارت
است.   الکترونیکی  محتواهای  از  امر  استفاده  که  این  برای 

تثبیت  و  تسریع  تسهیل،  فرآیندهای  با  یادگیری،  و  آموزش 
همراه باشد، برنامه ریزان باید مواردی را در برنامه آموزشی 

آن از  یکی  که  کنند؛  محتواهای  وارد  کارگیری  به  ها 
تنوع [.  50]  الکترونیکی مناسب و استفاده از تکنولوژی است

راه تعدد  به  و  و  آموزش  محتواهای های  و  ابزار  کارگیری 
هایی  توانند فعالیتای است که معلمان میگونهالکترونیک به 

نیازها، عالیق و استعداد ان  آموزدانشهای  را برگزینند که با 
می نشان  تحقیقات  همچنین  باشد؛  داشته  دهد  مطابقت 

گرفتن از محتوای الکترونیک  ها و بهرهای استفاده از چند رسانه
پویای یادگیری  باعث  شدن  فعال  و  میآموزدانشی    گرددان 

شرکت[.  49] معلمان  به  بیشتر  نیز  پژوهش  این  در  کننده 
و   تدریس  امر  در  الکترونیکی  آموزشی  محتواهای  اهمیت 

های نسبی که در  اند با مهارتیادگیری آگاه بوده، سعی کرده
اند نیاز کالس خود را برآورده سازند.  این دوران کسب کرده

کردند از محتواهای موجود در بازار ی از موارد هم بیاندر بعض
استفاده   دیگر  معلمان  محتواهای  گذاشتن  اشتراک  به  با  یا 

عالقه  کرده عدم  و  آماده  محتواهای  بودن  پرخطا  لیکن  اند، 
باعث شده است ان به محتواهای معلمآموزدانش های دیگر، 

خود که ایشان به دنبال ساخت محتواهایی مخصوص کالس  

باشند. البته ساختار و کیفیت تولید محتوای آموزشی نیز یک 
محتواهای آماده شده که    همچنین[،  51]  مسئله اساسی است

می تواند به عنوان تدریس ناهمزمان مورد استفاده قرارگیرد، 
اثرگذاری بیشتری دارند  10تا    5با مدت زمان بین     دقیقه، 

یاز به آموزش دارد این گونه مسایل در تهیه محتوا، ن[.  44]
که معلمان از آن بی بهره بودند، و هریک بر اساس سعی و  

تجربه یا  و  تهیه خطا  را  محتواها  خویش،  همکاران  های 
  ،کردند. ترتیب و نحوه استفاده از این محتواها بسته به پایهمی

رویکرد   محتوا،  تولید  در  معلم  خالقیت  و  مهارت  کالس، 
ر اولیا متفاوت بود، لیکن همگی  مدرسه در ارائه محتواها، و نظ

مجازی   تدریس  اثربخشی  در  محتواها  این  که  بودند  معتقد 
نقش داشته و حتی به استفاده از آن برای دوران پس از کرونا  

کردند. معلمان برای تهیه محتوا از نرم افزارهای متفاوتی  اشاره
اسنگیت،   ویووشو،  کامتازیا،  مستر،  کاین  اینشات،  مانند 

می  پاورپوینت سطح  البته  کردند.  استفاده  با  مدارس  بعضی 
اقتصادی باالتر، از کارشناسان متخصص امر برای تولید محتوا  
دعوت کرده، سناریو محتوا توسط معلم طراحی شده و اجرای 

. همچنین بعضی از  کار بر عهده متخصص گذاشته شده بود
عهده   به  را  محتوا  تولید  از  بخشی  ان آموزدانشمعلمین 

دهد    گذاشته می  نشان  تحقیقات  کردن  بودند،  درگیر 
افزایش   باعث  الکترونیکی  محتوای  تولید  در  یادگیرندگان 

 [.  52] شودها میهای یادگیری سطح باالی آنبازده
مهارت از  دیگر  یکی  عنوان  به  روانشناسانه،  های  مهارت 

شناسایی   پژوهش  این  در  اثربخش،  تدریس  در  نیاز  مورد 
 موازی   پردازنده  یک  دهد مغز،تحقیقات نشان میاست.  شده
 جمله   از   اطالعات،  از  مختلفی  انواع  همزمان  طور  به  یعنی .  است
  آموزش.  کند می  پردازش  را فرهنگی  دانش و احساسات  افکار،

  کند می  استفاده   یادگیری  هایاستراتژی   انواع  از  اثربخش
از [.  53] صحیح  دانش  واسطه  به  مدرسان  دیگر  عبارت  به 

توانند از میان راهبردهای تدریس،  چگونگی یادگیری افراد می
انجام   برای  هدفمندتری  داشته    اهداف انتخاب  معین 

روان [،  16]باشند اکثر  امروزه  که  آن  به ضمن  شناسان 
های شناخت و انگیزش و نقش آن در یادگیری توجه مؤلفه 
  تمایل   -مجازیدر آموزش  -  انگیزه  با  انِآموزدانش[،  42]  دارند

  را   خود  وقت  زیرا  دارند،را    جذاب  یادگیری  تجربیات  داشتن  به
محتوای  و   مشاهده   صرف [.  40]  کنند می  آموزشیمرور 

روش از  پژوهش  این  در  های مختلف معلمان شرکت کننده 
کرده،  ان به یادگیری استفادهآموزدانشبرای ترغیب و تشویق  

روش میبا  تالش  خالقانه  در های  یادگیری  انگیزه  کردند، 
  رقابت   ان ایجاد نمایند، ایجادآموزدانشفضای مجازی را در  

  تبدیل کالس به  یادگیری،  به   ها بچه  تشویق  و  ترغیب  مثبت،
  برای  خالق   هایروش  از  استفاده  داشتنی،دوست  و  شاد  فضایی
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باشدتمرکز،    و   انگیزه  ایجاد می  جمله  آن  مثال  از  طور  به   .
با   اپلیکیشنبهرهایشان  از  به  گیری  و  آموزش  در  بازی  های 

ای که بچه ها در آن هستند، استفاده  اشتراک گذاشتن مرحله 
های مجازی،  از معماهای جذاب در کالس، و استفاده از مشوق 

 سعی می کردند ایجاد انگیزه و رقابت کنند. 
ارتباطی ششمین مهارت شناسایی شده در این    ،مهارت 

است اثربخشی تحقیقا  ؛پژوهش  نمایانگر  بسیاری  ت 
یادگیری استمهارت بر  تعاملی،  ارتباطی و  - 54،  32]  های 

همکاران[.  56 و  مهارت  [،7]کاویانی  فراتحلیل  یک  های  در 
ارتباطی معلم را به عنوان باالترین اولویت اهمیت در تدریس  

می معرفی  آموزش  .کننداثربخش  که  پیداست   و   ناگفته 
متفاوت  مدرسه  و  خانه  در دو محیط  یادگیری  ، است  بسیار 

 آموزش   برای  مفید  ابزاری  عنوان  به  اینترنت  از  توانمی  اگرچه
  و  معلم  تعاملی  بستر  تنها  عنوان  به  لیکن  کرد،  استفاده

مجازی . تعامل در آموزش [57]کمی دارد  اثربخشی  آموزدانش
به دو دسته اصلی همزمان و غیرهمزمان    [31]  کیناز نگاه کل

می مورتقسیم  همچنین    در  تعامل   نوع  سه(  1989)شود، 
تعامل    عبارتند   که  نمود،  شناسایی   را  دور  راه  از  آموزش از 

 آموزدانش  و  ،آموزدانش  -آموزدانش  معلم، تعامل  -آموزدانش
کننده  شرکت  هایرساناطالعتنها بخشی از  [.  32]  محتوا،  –

اثربخش  در   تدریس  در  تعامل  نوع  سه  هر  به  پژوهش 
ترین ارتباط و تعامل از دیدگاه ایشان،  کردند، البته مهماشاره

  و معلم بود. به عبارت دیگر، روابط  آموزدانشمربوط به تعامل  
  تا  شود  برقرار  باید   انآموزدانش  تکتک  با   همدالنه  و  واقعی
  خود،  اشتیاق  دادن  نشان  با   باید  شود، معلمان  ایجاد  تعامل

  و   بخش  لذت  جالب،  هایکالس   ارائه  و  انآموز دانش  تشویق
معلمان  انگیزه  انآموزدانش  به  فعال،  از  بعضی  دهند. 

برای   همزمان  غیر  و  همزمان  فرصت  دو  هر  از  هوشمندانه 
با   میآموزدانشتعامل  استفاده  کلیپان  ارائه  هایی  کردند، 

به صورت مکمل و هایی که  حاوی صوت و تصویر معلم، کلیپ
مخصوص کالس طراحی شده، نوعی پیوند عمیق بین کالس  

ایجاد آفالین  و  میآنالین  و کرده،  تعامل  گسترش  به  تواند 
کند. همچنین معلمان رسانیاثربخش، کمکدرنتیجه تدریس

  های محیط  در  فراگیران،  بین  کیفیت،  با   روابط  ایجاد   برای  باید 
  کنندتالش   انآموزدانشی  انزوا  احساس  کاهش  و برای  آنالین،

  عامل  یک انآموزدانش سایر با ارتباط احساس چرا که [،47]
تعامالت  [،  58]است    آنالین  یادگیری  موفقیت  در  مهم این 

پیشرفت  نتیجه  افزایش احساس تعلق به کالس و در  باعث 
خو شداتحصیلی  قابلیت  [.  59]  هد  با  فرم  پلت  از  استفاده 

ان، آموزدانشاجرای کارگروهی، سپردن قسمتی از تدریس به  
کلیپ کارهای  تهیه  و  تصاویر  حاوی  به  آموزدانشهایی  ان، 

کردن  هنگام صحبت  آموزدانشاشتراک گذاشتن تصویر یک  

یا نشان دادن روش انجام کار وی، برگزاری جلسات حضوری  
ها برای هایی بود که معلمان از آناندک، روشحتی به تعداد 
گرفتند. ضمن آنکه تعامل  ان بهره میآموزدانشافزایش تعامل  

نیز بسیارمهم است، و این    آموزدانش با محتوای تولید شده 
نتواند   آموزدانشامر در ساخت محتواها باید لحاظ شود، اگر  
د تدریس  فرآین  با محتوای آموزشی ارتباط برقرار کند، عمالً 

 بودن آن شک کرد.   مؤثرکامل نشده و می توان به 
مهارت ارزشیابی و بازخورد، مهارت دیگری است که در  
شد.   بازشناسی  اثربخش  تدریس  با  رابطه  در  پژوهش  این 
برخالف رویکردهای سنتی، ارزشیابی در نگاه جدید بخشی از 
فرآیند یادگیری است که جریان آموزش و یادگیری را به هم  

میپ  رایجزندیوند  البته  ارزشیابی  ،  دلیل  ان، آموزدانشترین 
به منظور اصالح تدریس و  اندازه آنان  پیشرفت فردی  گیری 

  باعث  دور راه از همچنین آموزش  [.60] ارتقاء یادگیری است
  ، کنند  صرف  بازخورد  برای  را  بیشتری  زمان  معلمان   شودمی

  یک   به  یک  را  انآموزدانش  شده  بارگذاری  آثار  چرا که معلمان
  را   غلط  تصورات  نویسند،می  بازخورد  کنند،می  بررسی

  ان آموزدانش  تکتک  به  نیاز  صورت  در  و   کنندمی  شناسایی
ارائه[؛  43]  دهندمی  آموزش که  آن  باید  بازخورد   ضمن  ها 
در واقع ارزشیابی معتبر، دارای [،  40]  موقع باشد  و به  مداوم

امری    فضای مجازی، یک چالش اساسی وروایی و پایایی در  
کننده در این پژوهش  بر است. معلمان شرکتپیچیده و زمان

روش  ارزشیابی حضوریاز  مشابه  و    -هایی  برگه  ارائه  بیشتر 
پاسخ شفاهی  پرسش و  یا  پاسخ،  ؛ در آموزش    - جمع آوری 

های  استفاده از روش  حال آن کهردند،  کمجازی، استفاده می
کننده را  می تواند نتایجی گمراه،  این فضادر  سنتی ارزشیابی،  
این که در واقع   هارساناطالعبه گفته  باشد.  به همراه داشته 

پاسخ می ارسال شده  برای  چه کسی به سواالت  معلم  دهد، 
معلم قضاوت  لذا  نیست،  عملکرد  روشن  اساس  بر  گاه  ها 

ان شکل گرفته و گاه با نظر سنجی  آموزدانشهای گذشته  سال
ها اکتفا کرده  به نتایج آزمون  ،بینانهخوش از اولیا، و گاه کامالً

های  اند. بعضی دیگر نیز با برگزاری آزمون بردهو کار را پیش
کرده سعی  آنالین  و  نفره  واقعیتک  به  در اند  نتیجه  ترین 

های جدید  گیری از روش البته آشنایی و بهره  .ارزشیابی برسند
با   که  استویژگیارزشیابی  متناسب  مجازی  فضای  ،  های 

و طراحی    های چندگانه و تلفیقی در ارزشیابیاستفاده از روش
برای استفاده در موارد مشابه،   ت ارزشیابیپلت فرمی با قابلی

 رسد.  بسیار ضروری به نظر می
یک   عنوان  به  کالس  مدیریت  بر    مؤلفهمهارت  اثرگذار 

شده است، مدیریت  تدریس در بسیاری از تحقیقات شناسایی  
های الزم برای ایجاد  کالس درس، تهیه تدارکات و اتخاذ شیوه

[.  14]و حفظ محیطی اثربخش برای آموزش و یادگیری است  
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  ی توسعه استراتژ  [43]  1دیکرز  و  وایتساید  ،  به گفته لوئیس 
 ز،یآمت یموفق  نیآنال  یریادگیآموزش و    یبرا  ازیمورد ن  یها

خوب آنها   تیریو نحوه مد ی ریادگی یها وهیشمستلزم درک 
بیانگر مهارت و دانش معلم    مؤلفهاین  .  است  نیآنال  طیدر مح

در طراحی و ساخت محیطی پویا و سازنده در کالس درس  
-فرم انتخابی  آنالین است که با توجه به فضای تعاملی پلت

تواند بسیار متفاوت  می  -که در واقع محیط آموزش خواهد بود
پلت هرچه  شود.  تعاملیظاهر  انتخابی  زمان  فرم  و  باشد،  تر 

ین اختصاص داده شود، مدیریت کالس  بیشتری به کالس آنال
تر خواهد بود، و  مهم  -یعنی در زمان برگزاری کالس  -آنالین

باشد  تری داشتهدر صورتی که پلت فرم قابلیت تعاملی پایین
و یا کالس آنالین زمان کمی داشته باشد، طراحی آموزشی، 

آموزش  ترکیب  مدیریت  و  عنوان  به  آفالین  و  آنالین  های 
کرد. البته شایان ذکر است  ی بیشتری خواهدگرکالس جلوه

نشیند  زمانی به ثمر میقبلی،    ی شناسایی شدههفت مهارت  
 که در ذیل مهارت مدیریت کالس مورد استفاده قرار گیرد. 

شناسایی بعد  مجازی،  آخرین  اثربخش  تدریس  در  شده 
ای مدرسه، توسعه حرفه  و   نقش اولیا باشد.  ای میعوامل زمینه

ها، و شرایط  معلمان، محتوای آموزشی، امکانات و زیر ساخت
روحی،   و  شده  مؤلفه جسمی  شناسایی  بعد  در  های  این 

 باشد.  می
رنگی  نقش اولیا در تدریس اثربخش مجازی نقش بسیار پر

اگر خانواده بستر  نکند،  است، چرا که  را فراهم  های مناسب 
مخت تدریس  روند  خواهدعمالً  حضوری ل  کالس  در  شد. 

خانوادهآموزدانشهرچند   از  ویژگیان  با  بسیار  هایی  های 
می هم  گرد  مدرسه  در  مدرسه متفاوت  امکانات  لیکن  آیند 

اما در کالس مجازی،  آموزدانشبرای همه   ان یکسان است، 
شرایط   تأمین  و  شده  منتقل  خانه  به  عمالً  درس  کالس 

خانواده   آموزدانشپیرامونی   تهیه   را  خواهدداشت.  عهده  بر 
فراهم برگزاری تجهیزات،  زمان  در  محیطی  شرایط  کردن 

نیازهای   به  هنگام  به  توجه  آن،  از  بعد  و  درس  کالس 
های عاطفی و روانی، همه مواردی است که  ، حمایتآموزدانش

توان بر شمرد. ضمن به عنوان بسترهای اثربخشی تدریس می
پایه در  والدین  حمایت  که  مهمپایین  هایآن  ارزیابی  تر،  تر 

بر اساس تحقیقات انجام شده  [  61]  2لی   و   لی   ،  الو  است؛شده
  با   آنالین یادگیری  در خردسال کودکان  کنند والدین بیان می
ضمن آن که گاهی والدین با  هستند،    روبرو  زیادی  مشکالت

فرزندانشان  دخالت آموزش  امر  در  مستقیم  عدم  های  یا  و 
موقع،   به  ایجاد  حمایت  اختالل  معلم  کار  مانع  در  و  کرده 
ابتدایی میاز راه دور،  اثربخشی آموزش   شوند، این  در دوره 

    
1 Lewis, Whiteside and Dikkers

  

بعضی  به عبارت دیگر    همخوان است.  [21،  19]یافته با مطالعه
  ندارند   را  کودکان  آنالین  یادگیری  از  حمایت  آمادگی  از والدین

واقف  [  61] اثربخش  و  مثبت  حمایت  ابعاد  به  یا  و  و  نبوده 
برعکس رفتاری از خود بروز می دهند که باعث کاهش انگیزه  

لذا ضروری است طراحی آموزشی   ،شوددر دانش آموزان می 
به سمتی حرکت کند که با حداقل حمایت از طرف والدین 

های  برگزاری دورهکه  ، ضمن آن  یادگیری اثربخش تحقق یابد
 د بسیار سودمند باشد. توانبرای اولیا میدر این زمینه  آموزشی  

همکاری  آموزش شرط  به    معلمان،   بین  مجازی 
اجراست  والدین  و  انآموزدانش قابل  خوبی  نقش  [،  22]  به 

نقش حمایت میان  این  در  است.  کمدرسه  پشتیبانی  و  ننده 
معلمان از مدارس توقع داشتند همسو و متحد با معلم امورات 

پیگیری آموزدانش را  با ان  ارتباط  برقراری  ضمن  کرده، 
از خانوادهخانواده پشتیبانی  و  و حمایت  کم درآمد،  ها،  های 

تا حد   را فراهم سازد، و  آنان  نیاز  امکانات مورد  تجهیزات و 
کند. یکی از مدارس  در این زمینه حمایت  توان خود از معلمین

های مجهز کرده بود و دیگری تبلتتهیه  تختهبرای معلمان  
های دست دوم را  به قلم، مدرسه دیگری با فراخوانی، گوشی

برای   مناسب  قیمت  پایین  آموزدانشبه  مالی  توان  با  ان 
ایجاد  تهیه  بین معلمان  تعاملی  کرده، مدرسه دیگری فضای 

ت بود  را کرده  شده  ایجاد  شرایط  یکدیگر  همکاری  با  ا 
یا  مدیریت محتواها،  تهیه  برای  خبره  افراد  از  استفاده  کنند. 

بهرهکمک محتواها،  تهیه  برای  معلمان  به  از  رسانی  گیری 
از  مجازی،  تدریس  زمینه  در  متخصص  فرد  چند  سخنرانی 
جمله کارهای دیگر انجام شده در بعضی از مدارس بود. البته  

گر از مدراس هم بیشتر ناظر این شرایط بوده و کاری بعضی دی
  -درخور، انجام نداده بودند. در این میان مدارس غیر انتفاعی 

پژوهش این  در  کننده  می  - شرکت  پاسخگوی که  بایست 
برخوردار خانواده بهتری  مالی  امکانات  از  و  باشند  بودند،  ها 

ی هم  ، مدارس دولتاندتالش بیشتری کرده و بهتر ظاهر شده
های مدیر مدرسه بسته به موقعیت مکانی مدرسه و توانمندی 

 اند. ایفای نقش کرده
عوامل   از  یکی  عنوان  به  آموزشی  محتوای  همچنین 

بسیاری    ای در تدریس اثربخش مجازی شناسایی شد.زمینه 
های   آموزش  آمیز  موفقیت  اجرای  شرط  که  دارند  عقیده 

پایه پژوهش های  مجازی، این است که محتوا و درس ها بر  
علوم   زمینه  در  المللی  بین  تجارب  روانشناسی،  و  تربیتی 

پذیرد انجام  تربیتی  و مالحظات  محتوای    لذا[؛  62]  تربیتی 
حضوری  دوره  از  متفاوت  باید  مجازی،  آموزش  در  آموزشی 
بوده و تنها بسنده کردن به حذف قسمتی از کتاب کافی به  

2 Lau, Li & Lee 
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نمی و  نظر  مجازی  تدریس  کم  ساعات  باالی  رسد.  حجم 
های فضای مجازی  بایست ارائه شود، با ویژگیمطالبی که می

 است.  همخوان نبوده و مشکالتی را برای معلمین ایجاد کرده
ها،  مؤلفهای معلمان به عنوان یکی دیگر از  توسعه حرفه 

  معلمان  توانایی ای شناسایی شد. افزایشدر بعد عوامل زمینه
نیاز    کودکان   یادگیری  از  حمایت  برای به شکل مجازی یک 

 هایی جهتآموزش   ضروری است.  مهم در شرایط کنونی است
  در  را  خود  ظرفیت   تا  شود  ارائه  معلمان  به  ایحرفه   توسعه

  به  و  دهند   افزایش  انآموزدانش  یادگیری  از  حمایت
  دهند   پاسخ  سرعت  به  آنالین  یادگیری  از  ناشی  های چالش

که [.  61] کردند  بیان  پژوهش  در  کننده  شرکت  معلمین 
های ضمن ی در این زمینه دریافت نکرده، و دورهمؤثرآموزش  

را   کل  خدمت  ارزیابیدر  در  ناکارآمد  معلمان  گویا  کردند، 
با سعی و خطا   فضای جدید و ناآشنای مجازی رها شده، و 

 البته  ؛ اندمسیر خویش را یافته، هریک به روشی معلمی کرده
آموختهفار از  فرهنگیان  دانشگاه  التحصیالن  درس  غ  های 

فناوری در دوره دانشجویی در این زمینه رضایت داشتند، و  
می مفید  کنونی  شرایط  در  را  اتفاق    یب قردانستند.  آن  به 

خویش    ها رسان اطالع آموزشی  نیاز  کردن  برطرف  به برای 
از ایده از هم، خرد جمعی و استفاده  معلمین  های  یادگیری 

شبکه در  که  به برتر  اینستاگرام(  اجتماعی)خصوصاً  های 
این روش برای  استفاده از    کردند، اشتراک گذاشته بودند اشاره

حرفه  معلمان  توسعه  کرونا،  ای  پاندمی  دوران  پژوهشدر    با 
بیان می[  63] با وجود فراهم بودن  همخوان است. وی  کند 

حرفه آموزش  مامکانات  توسط  معلمان  دهها ؤای    سسات، 
 خود   توسط  که  PLC  باال  به  پایین  از  ایحرفه  یادگیری  جامعه

  و   همبستگی  تر بود. وی شراکت،پرفایده  آمد،   بوجود  معلمان
  PLC  اعضای  میان  در  احترام  و  اعتماد  همچنین  و  همکاری

به و    عناصر  عنوان  را  دانسته،  یادگیری  جامعه  این  اساسی 
جامعه در یک محیط امن و حمایتی،  معتقد است افراد در این  

راه یافتن  دنبال  آموزش  به  برای  بهتر  و  آموزدانشهای  انند، 
ها در دوران پس از کرونا نیز ادامه  امیدوار است این همکاری

   یابد.
ان و معلمان آموزدانشها، دسترسی  امکانات و زیر ساخت

پایدار و سریع، و کاهش  به دستگاه اینترنت  های دیجیتالی، 
های شناسایی شده  در هر کالس، زیر ساخت  آموزدانشتعداد  

پژوهش   این  در  اثربخش،  تدریس  به  نیل  برای  نیاز  مورد 
ساختمی زیر  این  به  دسترسی  عدم  خصوصاًباشد.  در    ها 

های کم درآمد و یا در مناطق محروم منجر به کاهش  خانواده
  [، 34] است. این یافته با مطالعهتحصیل شدهیادگیری و ترک

مبنی بر اهمیت ابزار فناوری در دسترس معلمان در تدریس  
مطالعه   با  همچنین  دارد،  همخوانی  بر  [،  64]آنالین،  مبنی 

  نظر   از  محروم  ان مناطقآموزدانشکاهش عملکرد و مشارکت  
 باشد. اجتماعی، در آموزش آنالین همخوان می و اقتصادی

شناسایی  ای  شرایط جسمی و روحی از دیگر عوامل زمینه
تواند  شده در تدریس اثربخش مجازی است، تدریس وقتی می

و معلم در شرایط جسمی و    آموزدانشمفید فایده باشد که  
عالوه به  باشند،  مناسب  باشیم،    روحی  داشته  توجه    باید 

  و   روحی  سالمت  بر  واندتمی  مدت  طوالنی  آنالین  آموزش
این در حالی  [،  57]  بگذارد  منفی  تأثیر  انآموزدانش  جسمی

بندی  است که مدارس به شکل کامالً متفاوت و دلخواه زمان
العمل و یا حداقل  اند و از هیچ دستور ها را انجام دادهکالس
منتفع  توصیه  زمینه  این  در  ساعات    اند. نشدهای  تنوع  این 

باشد.  ساعت متغیر می  6تا    2کالس درس به شکل آنالین از  
ک انتفاعی  غیر  مدارس  از  معموالً بعضی  حقوق،    ه  حداقل  با 

بهره دارند، بی توجه به شرایط  بیشترین  را  از معلمان  کشی 
فشار   و  نکرده  را کم  تدریس  آنالین، ساعات  تدریس  سخت 

اند. این در حالی است که  مضاعفی را به معلمان تحمیل کرده
با  بیشتر  و  به صورت روزانه،  آن هم  استفاده طوالنی مدت، 

صدما همراه  تلفن  سالمتی  گوشی  برای  ناپذیری  جبران  ت 
 ان و معلمان در پی خواهد داشت. آموزدانش

 پیشنهادات
 معلمین:   برای پیشنهاداتی  

با   ✓ در شرایط جدید تدریس ضروری است معلمان 
مهارت آموزی،  خود  با  باال  پذیری  های  مسئولیت 

خود را در سواد دیجیتال، فناوری، تولید محتوا و  
افزایش داده با تشکیل جوامع استفاده از پلت فرم،  

معلم هدایت  با  توانمندیادگیری  و  برتر  ر،  تهای 
مدیریت   نحو،  بهترین  به  را  آمده  پیش  شرایط 

 نمایند. 

ان و معلم یکی  آموزدانشایجاد رابطه تعاملی بین   ✓
است.   مجازی  تدریس  در  موفقیت  اصلی  رموز  از 

راه به  معلمان  است  فضای  ضروری  ایجاد  های 
گرم   اهتمام  ارتباطی  بدان  بوده،  آگاه  صمیمی  و 

ورزند و به خاطر داشته باشند وسعت کالس مجازی 
از کالس حضوری بسیار بیشتر است و تشویق و یا  

بازخورد آموزدانشتوبیخ   نیز  خانه  در  همزمان   ،
در پی خواهد داشت.    آموزدانشمثبت یا منفی برای  

المقدور از ارائه بازخوردهای منفی در جمع  لذا حتی
این کرده،  مدرسه  پرهیز  به  یا  بازخوردها،  گونه 

سپرده شود و یا به شکل خصوصی پیگیری گردد،  
خوبی دیدن  بر  تمرکز  آنالین  فضای  در  و  و  ها 

  بازخوردهای مثبت باشد. ضمن آن که باید روابط
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  شود   برقرار  انآموزدانش  تک  تک  با  همدالنه  و   واقعی 
 شود.  ایجاد تعامل تا

فرصت ✓ ارتباط  از  و  تعامل  برای  موجود  های 
ان با هم استفاده کنند تا احساس تعلق آموزدانش

 ان شکل بگیرد. آموزدانشبه گروه یادگیرنده در 
آفالین ✓ مزایای  برای از  غیر همزمان  یادگیری  و  ها 

خصوصاًآموزدانشهمه   کمآموزدانش  ان   تر ان 
اینترنت   یا  و  مناسب  تجهیزات  به  که  برخوردار 

هدایتدسترسی   با  جسته  بهره  های  ندارند، 
یاری   یادگیری  امر  در  را  ایشان  خویش  راهبردی 

 د. نرسان
کتاب ✓ ناهمخوان  محتوای  بر  تمرکز  جای  های  به 

نکات  آموزش  بر  مجازی،  فضای  نیاز  با  آموزشی 
کلیدی تمرکز کنند تا در زمان محدود بتوانند به  

 بهترین نتیجه ممکن دست یابند. 

و   ✓ مجازی  فضای  متنوع  امکانات  از  استفاده  با 
ان را آموزدانشخالقیت خویش، انگیزه یادگیری در  

خوبی   به  را  خود  تسهیلگری  نقش  دهند،  افزایش 
که   دید  خواهند  کنند،  توانایی  آموزدانشایفا  ان 

ساخت دانش خویش را داشته و می توانند بسیار 
 توانمند ظاهر شوند. 

خود   ✓ کالس  با  روشمتناسب  از  استفاده  های  با 
ارزشیابی،   و  بازخورد  در آموزدانشمتنوع  را  ان 

فرآیند یادگیری یاری داده، مانع از مخدوش شدن  
 ها شوند. ارزشیابی

روش ✓ انواع  مشارکت  از  برای  در آموزدانشها  ان 
مثالً استفاده کنند،  های  از پرسش  فرآیند تدریس 

یرند، تا  بهره بگ  ،ان با هم آموزدانشچالشی، مباحثه  
 یادگیری معنادار اتفاق بیفتد. 

 : مدرسهبرای مسئولین پیشنهاداتی  

به دلیل اهمیت نقش والدین در تدریس مجازی، به   ✓
تنها   و  حامی،  و  دلسوز،  و  مهربان  ناظر  عنوان 

  آموزدانششخصی که به شرایط جسمی و روحی  
برای  است جلساتی  است، ضروری  آگاه  نزدیک  از 

رباره نحوه رفتار، نظارت و  آگاهی دهی به والدین د
برگزار شده و از بستر  از دانش آموزان حمایت آنان

اطالع رسانی فضای مجازی برای بهبود روز افزون  
 آن استفاده گردد.   

به جهت تغییر شرایط تدریس در آموزش مجازی،  ✓
نیاز نیز  با  معلمین  که  دارند،  آموزشی  جدید  های 

، بهتر یدر سطح کالن کشور توجه به خأل موجود  
مدرسه توسط  معلمان  ،  است  حامی  عنوان  به 

ریزی و اجرا شود. توجه به طراحی آموزشی برنامه
فضای در  تدریس  روش ویژه  آموزش  های  مجازی، 

محتوای  تهیه  کاربردی  حال  عین  در  و  ساده 
اپلیکیشن معرفی  طراحی  دیجیتالی،  مناسب،  های 

فرآیند  فعالیت مدیریت  یادگیری،  گوناگون  های 
تواند معلمان را   ش و مواردی از این دست میآموز

 در تدریس اثربخش در فضای مجازی یاری رساند.  
ان و معلمان و  آموزدانشبه جهت ایجاد تعامل بین   ✓

جهت آموزدانش شرایطی  است  ضروری  هم،  با  ان 
های حضوری افراد ترتیب داده شود، حتی  مالقات

خارج از  حتی در    -  برگزاری تعداد کم این جلسات
پارک مثالً  بهبود کار کالس    -  محیط مدرسه،  به 

 کمک خواهد کرد. 

 دست اندر کاران در سطوح کالن کشور: پیشنهاداتی به  
دولت ✓ حمایت  بدون  ها  ساخت  زیر  امکان  تهیه  ها 

ساخت زیر  تهیه  لذا  باشد،  نمی  از  پذیر  اعم  ها 
تجهیزات  سراسری،  پوشش  با  پرسرعت  اینترنت 

ان کم آموزدانشی معلمین و  مناسب و به روز برا
های تعاملی،  برخوردار، طراحی و اجرای اپلیکیشن 

ابتدایی عنوان  کالس  به  تشکیل  نیازهای  ترین 
 باشد. مجازی، و تدریس اثربخش ضروری  می

ارائه فراخوان و تخصیص بودجه برای تحقیق درباره  ✓
می ملی  سطح  در  آنالین،  و  آموزش  ابعاد  تواند 

های سازگار کردن ما با آن  رویکردهای آن و روش
را مشخص نماید. تا در موارد مشابه یا حتی دوران 

 مند شویم. پس از کرونا به بهترین نحو از آن بهره

شبکه  ✓ با  طراحی  رقابت  قابل  اجتماعی  های 
طراحی شبکه  جهان،  در  موجود  اجتماعی  های 
فضای فرمپلت نیاز  مورد  امکانات  با  تعاملی  های 

یک ضرورت قرن شناخته شده آموزشی، به عنوان  
 و برای دست یابی به آن اهتمام ویژه شود.

حرفه  ✓ توسعه  اجرای  روند  و  روش  اصالح  ای لزوم 
احساس  پیش  از  بیش  کنونی  شرایط  در  معلمان 
شده و ضروری است در این زمینه اصالحات اساسی  

 ایجاد شود.  
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