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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،040-061،)2(01 ،پیاپی ،18بهار0131
مهارتهشای

دورههایزبانانگلیسیتخصصیوعمومیازدانش و
ربانییکتا،راضیه(.)7931مقایسهطرزتلقیاستادان 

خوددردوسیستمآموزشیازراهدوروحضوری.فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.747-769،)2(71،
شاپا2112-4647:

 نویسندگان/دسترسیبهمتنکاملمقالهبراساسقوانینکریتیوکامانز

آزاداست) .

(

مقایسه طرز تلقی استادان دورههای زبان انگلیسی تخصصی و
عمومی از دانش و مهارتهای خود در دو سیستم آموزشی از راه
*
دور و حضوری
راضیه ربانی یکتا

دریافت0931/10/10 :

1

پذیرش0931/00/10 :

چکیده

هدفازمقالهحاضرفهماینمسئلهاستکهآیاتفاوتیبینتلقیاسشتادانزبشانعمشومیوتخصصشیاز
اطالعاتآموزشیومهارتهایتدریسشاندرسیستمهایآموزششیازراهدوروحضشوریو شوددارد؟
هایدرسیزبانعمومیوزبانتخصصیازیکیازدانشگاههشایدارای

24نفرازاستادانتازهکاردردوره
سیستمآموزشیحضوریو01نفردیگشرازدانششگاهیبشاسیسشتمآموزششیازراهدوربشرایششرکتدر
نظرسنجیانتخابشدند.پرسشنامهاستفادهشدهدرایشنمقالشه،برگرفتشهازمطالعشهاشایوهمکشاران 
()2172استکه91سؤالدارد.هرسؤالسطحاطالعاتآموزشیومهارتهایتدریساسشتادانرابشر
اساسخودادراکیشانوبراساسدومقیاسلیکرتبا0نمرهمیسنجد.بهمنظورمقایسهمیانگیننمشرات
بهدستآمدهازتلقیاستادانزبانعمومیوزبانتخصصیازسطحاطالعاتومهارتششاندردوسیسشتم
دانشگاهی،تکنیکآماریMANOVAا راشد.نتایجنشاندادکهدرهردوسیستمآموزششی،درتلقشی
استادانزبانعمومیازسطحاطالعاتآموزشیومهارتهایتدریسشانتفاوتمعناداریو ودنشدارد.
اما،دردروسزبانتخصصی،تلقیاستادانازسطحاطالعاتآموزشیخودشاندرایندوسیستمبسیار
متفاوتاست.ازنظرسطحمهارتهایتدریسنیز،استادانزبانتخصصیدرهردوسیستمطرزتلقشی

متفاوتیدارند؛بهاینترتیبکه،استادانزبانتخصصیدردانشگاهازراهدورسشطحاطالعشاتآموزششیو
مهارتهایتدریسخودراازاستادانزبانتخصصیدردانشگاهحضوریباالترمیدانند .
کلیدواژهها :اطالعاتآموزشیعمومی،استادانتازهکارزبانانگلیسی،ارتقشایحرفشهای،مرحلشهتشثییر،
مرحلهخویشتن،مرحلهکارگونه،مهارتهایتدریس
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*اینمقالهمستخرجازپژوهشیاستکهبااستفادهازاعتباراتدانشگاهپیامنورانجامشدهاست.
.1استادیارزبانانگلیسی،دانشکدهادبیات وزبانهایخار ه،دانشگاهپیامنور،تهران،ایران .


مقدمه

نوکااک)2117(1طرزتلقیاشخاصرایکیازفراینشدهایرششدمشیداننشدکشهدارای
 ِا ِگ
ِ
ُبعدیادراکیاست.بهاعتقادایندومحقق،افرادبشهواسشطهششکلدادنبشهطشرزتلقشیخشود

میتوانندبهتجاربشخصیشانمعنادهند(همچنشینر شوشششودبشه:وانشموهمکشاران،2

.)11-39،2112عواملزیادیمیتواندبرطرزتلقیفردازمحیطمؤیرباشد.برخیازایشن
عواملعبارتانداز:تجاربحالوگذشته،نگرشفرددرلحظهایخاص،وضعیت سمانی

اندامهایحسی،عالیق،وسطحتو هوتفسیرفردازبرداشتهایخود.دراینمیان،طرزفکر

ونگرشمعلمانواستادانازاهمیتویژهایبرخورداراست،اراکهاینگروهازافرادباقشری
روبهروهستندکهخوددرآستانهتجربهپذیریورشدقراردارند.درنظریاتعلومتربیتی،طرز
فکرمعلمهموارهبهعنوانعاملیذکرشدهکهپیوستهدرمعرضتغییروتحوالترشدیاسشت

(فولر226،7363،3ش211؛کتز04،7312،4ش01؛بردن20،7322،5ش27؛برلینر،7322،6
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امایننظریهها،ایناصلمشترکاستکهتغییشردرتفکشرمعلشمبشاتغییشردر

02ش.)46درتم
رفتارهایآموزشی،درکازدانشجویانوفرایندیادگیری،آگاهیازبافتومحیطآموزششی،و
مسر711،7329،7ش .)701
طرزتلقیازخودوازحرفهمعلمیهمراهاست(فیمنش ِن ِ
8

یکشیازاصشلیتشرینمبشانیایشننشوش

بهگفتهکمبلوتامسشن (7097،2111شش)7013

نظریهدغدغشههشا»9ایشرفشولر(226،7363شش)211

نظریهپردازیهادرحوزهتربیتمعلم«،

کهبراساسآنمعلمانواستاداننوشدغدغههاونگرانیهایخودرادرامرتدریسمششخ 
کردهوبیانمیکنند.دغدغه،دراینجابهادراکمعلمازمسائلومشکالتتدریساشارهدارد
یکمعلمپیوستهبهآنفکرمیکندودوستدارد

(فولر226،7363،ش)211یاایزهاییکه«

(ریوزوکزلسکیز217،7320،10ش .)261
درمورداوکاریانجامدهد»
ِ
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3. Fuller

یهایمعلمشانو
فولروکیس)7312(1درمطالعهایبااستفادهازپرسشنامه،هفتنوشازنگران 
ِ

استادانراشناساییکردوسپسآنهارادرسهمرحلهخویشتن،2فعالیشت3وتشثییر4خالصشهنمشود

).ک ِگششن)761،7332(5معتقششداسششتدرمرحلششهپششی ازتششدریس،
(فششولروهمکششارانِ 7314،
میدانندتااستادیامعلم.درمرحلهدوم،نگرانیهشا
دانشجویانتربیتمعلمخودرابیشتردان آموز 
ِ

بیشتردرموردمسائلمربوطبهحفظشغلاست؛یعنیمسشائلیماننشدکنتشرلکشالس،تسشلطبشر
محتوا،یاکفایتوکارآمدیمعلمدرا راینق خود.امادرمرحلهسوم،نگرانیهاودغدغههابشه
یوسکنندهدر ایگاهمعلمبرمیگردد .
سمتمسائلا راییتدریس،محدودیتهاونکاتمث 

گرفتنانینتغییروتحولیدرماهیتدغدغههاوتفکرمعلمان


)بادرنظر
فولروبراون7310(6

حرفشهایاسشتادانپیششنهاد
سهمرحلهایبرایبرنامشههشایتربیشتمعلشموارتقشای 
واستادان،مدل 
دادهاند.دراینمدل،فرضبرآناسشتکشهدانششجویاندردورههشایتربیشتمعلشمواسشتاداندر

هایآمادگیشغلیهمانطورکهدربرنامهآموزشیخودپی میروندایندغدغههشاراپششت


برنامه
گذارند.اینپیشرویبهصشورتمجموعشهایازنگرانشیهشانظریشهپشردازیششدهاسشتکشه


سرمی
شششابقششا؛)2مرحلششه
بهصششورتمتششوالیودرسششهمرحلششهاتفششا میافتششد)7:مرحلششهخویشششتن 
تثییرشدان آموز.هراند،درتحقیقاتبعدیایراداتشیبشهایشنتشوالی
فعالیتشآموزش؛و)9مرحله 

واردآمد(ر وششودبه:بوریک،)2111،7امادرایشنمقالشهتشالشبشرآناسشتکشهطشرزتلقشی

تازهکارزبانانگلیسیدرسیستمهایدانشگاهیمختلفبررسیومقایسهششود.
گروهیازاستادان 
بدینمنظورکهباتو هبههمبستگیباالییکهبینطرزتلقشیمعلمشانوکیفیشتوکمیشتتشدریس

و وددارد(وانموهمکاران39،2112،ش11؛اانموهمکاران940،2171،8ش)999ونظربشه
مشیکنشد،
اینکهطرزتلقیدرطولفرایندارتقایحرفهاییاهمان«گشذرازمراحشلدغدغشه»تغییشر 
مشخ شودسیستمدانشگاهیونوشدرساهتثییریبرپیشرویاستاداندرمسیرتحولازطشرز
تلقیخویشتنمداربهطرزتلقیدانشجومداردارد .
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مقایسه طرز تلقی
استادان دورههای ...

ا
التحصیلرشتههشای

اندروسزبانتخصصیمعموال 
فارغ

درسیستمدانشگاهیایران،استاد
زبانشناسیکشاربردی،آمشوزشزبشان
زبانشناسی ،
علومانسانیهستندودررشتههاییهمچون 
دومیاتر مه،مدرککارشناسشیارششدیشادکتشریدارنشد.بنشابراین،اکاشراسشتاداندروسزبشان
تخصصیازدان ومهارتکافیبرخشوردارنیسشتندکشهبتواننشدازعهشدهپشرداختنبشهمسشائل

تخصصیدررشتههاییکهخارجازحوزهتخصصیخودشانهست،برآیند(ویلکینشز،7314،1

پیشدامیکنشدکشهدورهآمشادگی

بهنقلازعابدین.)2170،2اینمسئلهزمانیحساسیتبیشتری

ضمنخدمتبرایروشتدریسزبانتخصصیدردانشگاههشابرگشزارنمشیششود.ایشنششرایط
استادانمبتدیزبانتخصصیکارشانراتنهشابشاگذرانشدنانشدتشرمدرآمشوزش
ِ
باعثمیشود


درحالیکه،بهگفتشهمشالیکشار ِ ن«)2917323(3دردروس

دروسزبانعمومیشروشکنند.

زبانعمومی،مهارتهایزبانی،بهویژهمهارتخواندن،ودان زبانیلغویودستوریمدنظر

ا
آیدتاصرفابتوانددرحشوزههشایکشاربردی

استونوعیتوان عمومیدرزبانآموزبهو ودمی
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روزمرهارتباطبرقرارکند.امازبانآموزنخواهدتوانستدرموقعیتهاییکهتخصصیوفنیبوده
وبینتمامگویشورانانگلیسیمشترکنیستندارتباطبرقرارکند(بهنقلازعابشدین.)2170،ایشن
عمومیبهتوان تخصصیدرانگلیسشیدرزبشانآمشوزنیازمنشد
نوشتغییرتمرکزدرسازتوان
ِ
ِ
برنامههایتربیتمعلمزبانتخصصیباتو هویژهبشهتقویشتاطالعشاتآموزششیتخصصشی

معلمبهعنوانیکیازمؤلفههایاصلیدان معلمزبانتخصصیاست .
درمقالهحاضر،استادانزبانعمومیوزبانتخصصشیبشاششرکتدریشکنظرسشنجی
داوطلبانه،نظراتخودرادرموردسطحاطالعاتآموزشیونیزمهارتهایتشدریسخشودرا
درحوزههاییمانندمدیریتکالس،برخشوردبشادانششجویان،تهیشهمطالشبدرسشی،انطبشا 
لساتدرسبانیازدانشجویانومواردمششابه،اعشالمکردنشد.ایشناسشتادانسشالهشایاول
تدریسخودرادرسیستمهایمختلفدانشگاهیایران(دانشگاهپیامنورکهنوعیدانششگاهاز
راهدورمحسوبمیشودودانشگاهحضشوری)مششغولبشهخشدمتبودنشد.ازایشنرو،نتشایج
دستآمدهازایننظرسنجیمیتواندبرایطراحیوتقویشتدورههشایتربیشتمعلشمزبشان
به 
متناسبباسیستمهایمختلفآموزشیدرایرانبهکاررود .
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همگامباتغییراتسریعدرتکنولوژی،آموزشوارتباطاتوحوزهتربیشتمعلشمنیشزپیوسشته

تلقشیمشیششدو

شاهدتغییرپارادایمبودهاست(هاکینز.)2114،1زمانیتدریسنوعی«تکنیک»
بندند.درسالهشای

معلمانتشویقمیشدندکهمهارتهاورویههایخاصیرایادبگیرندوبهکار
بعد،تدریسبهعنوانیک«فرایندادراکی»درنظرگرفتهمیشدکهتمرکشزآنبشرتحلیشلفراینشدهای
ذهنیمعلمانبود.درسالهایاخیر«،برنامههایتربیتمعلمانتقادی»موردتو هقرارگرفتهاندکه
هشاوذهنیشتهشای

شوندومیتوانندبهنگشرش

درآنمعلمان«عاملایجادتغییروتحول»تلقیمی
درستشکلدهندتابتوانندنهتنها«برآنچهمیدانند»(دان خود)بلکهدرمورداینکه«اشهکسشی

).بشهرغشمایشنتغییشرپشارادایمکشه
هستند»(یعنیهویتشان)نیزتثملکنند(هشاکینز 4-0،2114،
رسدکهبافتهشایخشاصماننشد

معلمانراواردعصرحساستغییرآموزشکردهاست،بهنظرمی
بافتزبانتخصصیهمچنانبهدلیلعدمهماهنگیوهمکاریبیناستادانزبانواسشتاداندروس

اصلیغیرزبانازیکطرف،وبینآنچهدرذهنمیگذرد(طرزتلقی)وآنچهدرعمشل(تشدریس)
یبشاتیهشایی،
انینبی 

میدرفنونآموزشیهستند.بهسبب

رویمیدهدازطرفدیگر،دااربینظ
درتحقیقحاضرتالشبرآناستکهادراکوطرزتلقیاستادانزبانعمومیوزبانتخصصشیاز
دو نبهاطالعاتآموزشیومهارتهایتدریسبررسیشود .
هدفازاینمقالهفهمیدناینمسئلهبودکهآیاتفاوتیبینتلقیاسشتادانزبشانعمشومیو
تخصصیازاطالعاتآموزشیومهارتهایتدریسخودشاندرسیستمهایآموزششیازراه
دوروحضوریو وددارد.نتایجتحقیقحاضرمیتوانددرحوزهتربیتمعلشمزبشانبشهکشار
دستآمدهبرایدورههاوسیستمهشایمختلشف
گرفتهشود.مشاهدههرنوشتفاوتیدرنتایجبه 

دهدکهبرنامههایتربیتمعلمبایدازنظرنوشوکیفیتبرنامهآموزشیبرایاستادان


نشانمی
سیستمهایمختلفمتفاوتباشد .

براینیلبهاینهدف،دراینپژوه ،سؤاالتزیربررسیخواهندشد :
)7آیادردانشگاههایحضوریوازراهدور،تفشاوتمعنشاداریبشینتلقشیاسشتادانزبشان
عمومیازاطالعاتآموزشیومهارتهایتدریسخودو وددارد؟ 
)2آیادردانشگاههایحضشوریوازراهدورتفشاوتمعنشاداریبشینتلقشیاسشتادانزبشان
تخصصیازاطالعاتآموزشیومهارتهایتدریسخودو وددارد؟ 

شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش 

1.

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

041
مقایسه طرز تلقی
استادان دورههای ...

پیشینه تحقیق

خصوصطرزتلقیوارتقایحرفشهای

دراینبخ ،پیشینهنظریومطالعاتصورتگرفتهدر
استادانبهاختصارمطرحشدهاست .

 )1اطالعات آموزشی استادان

بهگفتهکونیموهمکاران 217،2177(1ش،)722یکشیازمؤلفشههشایاصشلیدانش معلشم
اطالعاتآموزشیعمومیآنهاست.شولمن)21،7321(2اطالعاتآموزشیعمومیمعلم

راانینتعریفمیکند«:مجموعشهایازاصشولوراهبردهشایمشدیریتوسشازماندهیامشور
کالساستکه دایازمسائلتخصصیمربوطبهرشتهوموضوشدرسیمیباشد؛ایننشوش
یشادگیری،ارزششیابیوبافشتهشاواهشداف

اطالعات،اطالعاتمربوطبشهفراگیشرانوفراینشد

آموزشیرانیزدربرمیگیرد(».بهنقلازساتهایالپچ،الونن،و ایوتی710،2179،3ش .)24

گراسشمنوریکشرت)09-62،7322(4نیشزازاطالعشاتآموزششیعمشومیمعلشمبششهعنوان
فصلنامه علمی ـ پژوهشی

041

دوره ،01شماره 2
بهار0931
پیاپی 93

اطالعاتییادمیکنندکهاستاداندرموردنظریاتیشادگیری،اصشولوفلسشفههشایآموزششی،
تکنیکهایمدیریتکالسوفراگیردارند؛ایناطالعاتبهعنوانیکمفهومپژوهشیبشهسشه

مقولهتقسیممیشوند)7:مدلآموزشی(روشتدریس)؛)2مدیریتکالس؛و)9رفتارهشای

5

ارتباطیاستادودانشجودرکالس(مورینادشیمروکنت  .)7333،
 )2مهارتهای تدریس موفق

بهگفتهتیکناف،)7329(6استادانومعلمانموفقافرادیهستندکهشرحدقیشقوروششنیاز
ِ
پیامدهاونتایجآموزشدارند،مشیتواننشدایشنپیامشدهاونتشایجرادرعمشلتعریشفکننشد،و

عملکرددانشجویانودان آموزانرادرمسیردستیابیبهنتایجمطلوبهدایتنمایند(بهنقل

ازسلمانیندوشن741،2116،7ش.)720اصولتدریسموفقبرمبنایتحقیقاتیطرحششده
استکهبررویههایکالسیموفقصورتگرفتهاست.بلوم،7324(8بشهنقشلازریچشاردز،9
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،)2117دوازدهویژگیرابرایتدریسموفقفهرستکردهاستکهاز ملهآنهامیتشوانبشه
مواردزیراشارهکرد)7:ارائهآموزشهایشفافومتمرکز؛)2کنترلپیشرفتدان آمشوز؛)9
استفادهبهینهاززمانکالس؛)4برخورداریازمهارتهایارتباطیمابتبادانش آمشوزان،و
)0استفادهاز ایزهبرایتشویقدان آموزان .
 )3جایگاه و اهمیت طرز تلقی استادان از دانش و مهارت خود در ارتقای حرفهای آنها

نوکااک() 2117طرزتلقیمعلمرایکیازفرایندهایرشدبشرمشیداننشدکشهدارای
ِا ِگ
ِ
ُبعدیادراکیاست.بهاعتقادا یندومحقق،افرادبهواسطهشکلدادنبشهطشرزتلقشیخشود
می توانندبهتجاربشخصیشانمعنادهند(همچ نینر وشششودبشه:وانشموهمکشاران،
39،2112ش.)11عواملزیادیمی تواندبرطرزتلقیفردازمحیطتثییربگشذاردکشهازآن
ملهعبارتا نداز:تجشاربحشالوگذششته،نگشرشفشرددرلحظشهایخشاص،وضشعیت
سمانیاندام هایحسی،وعالیق،سطحتو هوتفسیرفردازبرداشتهایخشود.بشهدلیل
حساس بودنرویدادهایکالسیونق عواملا تماعیشعاطفیو(فرا)شناختیدرتدریس
ویادگیریموفق،موضوشطرزتلقیونگرشاستادانتا کنونبارهامشوردتحقیشقوپشژوه 
قرارگرفتهاست( براینمونه،وانموهمکاران2112،؛اانموهمکاران.)2171،بشرای
نمونه،درمطالعهایکهدرسشال 2171توسشطویلسشونو معشیازهمکشاران 1صشورت
گرفت،همبستگیباالییبینطرزتلقیاستادانوآنچهتدریسمشیکننشد،بشهدسشتآمشد.
بنابراینیکیازمؤلفههایاصلی کهتواناییاستادرابرایتدریسموفقبشاالمشیبشرد،طشرز
تلقیآنهاازدان ومهارت هایتدریساستکهخشود،بسشیارمنعطشفبشودهودرطشول
فرایندارتقایحرفه ایمعلمدستخوشتغییرمیشود .
 )4مؤلفههای مؤثر در تغییر نگرش معلمان نسبت به دانش حرفهای تدریس

درادبیاتتحقیقیمو وددرحوزهتربیتمعلمودان حرفهایتدریس،الگوهشایمختلفشی
برایارتقایحرفهایمعلمانو وددارد.برایماال،الگویخطشیبرلینشر()41-42،7330
برایارتقایحرفهایمعلم،یکیازاولینالگوهشاییاسشتکشهبشهگفتشهپیسشوواو معشیاز

عیرویکردآموزشیشدرسیبهارتقایحرفهایپرداختهاما

همکاران 26،2177(2ش)13بانو
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تفاوتهایفردییامتغیرهایبافتیومحیطیرانادیدهگرفتهاست.دراینالگو،معلمان

تثییر
ترتیبسطوحتازهکار،پیشرفته،متبحشر،مشاهر،و


کارشروشکردهوبه
کاررابهعنوانافرادیتازه
متخص راطیمیکنند.الگوهایدیگرینیزو ودداردکهدرآنهابشرویژگشیهشایمعلشم
؛مشینشاردو
تث کیدشدهاست(براینمونشه،فشولر279،7363،ششِ 271
؛ک ِگشنِ 706،7332،

فورالنم79،7330،1ش72؛پیسوواوهمکاران29،2177،ش.)22برمبنشایایشنالگشوهشا،در
مرحلهاولارتقایمعلم،تمرکزبرماندگاریمعلمدرکالساست؛درمرحلهبعد،تمرکزتغییر
میکندوبرشرایطتدریسقرارمیگیرد،ودرپایان،بریادگیریدان آموزانتث کیدمیشود .
رویکرددیگریکهدرموردارتقایحرفهایمعلمو وددارد،رویکردا تماعیشآموزشیاسشت
(پیسوواوهمکاران2177،21،ش.)13دراینرو یکرد،برخیالگوها(براینمونشه،الگشویهشابرمن
2بهنقلازگالیورن)42،7330،3بردورههاییکشهفشردازنظشرسشابقهتشدریسطشیکشردهاسشت

بهعنوانمراحلارتقایحرفهایمعلمتمرکزمیکند(7تا9سال4،تا6سال1،تا72سشال73،تشا
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رتقایمعلمازدیشدگاهکشاربردنتشایجتحقیقشات(ب ِشون،4
91سال97،تا41سال)؛برخیدیگربها
ِ
5

996،2114ش،)922یاطرزتلقشیازمحشیطاطشراف( شویسوششاورز 704،2112،شش)742

میپردازنشد.ازطششرفدیگشر،الگششوهشاییماننششدالگشوینیششاز19،7323(6شش)66والگششوی ِدیو


همکاران

7

()63-11،2111بهتثییرعواملخار یبرخودانگارهحرفهایمعلمانتمرکزدارنشد.

هایارتقایحرفهایقشرارگرفتشه

دروننگریمعلماننیز،عاملدیگریاستکهمبنایبرخیازالگو
است(اسپیلکووا727،2177،8ش721؛استفیوهمکاران74،2111،9ش .)6

دردیدگاهسوم،اندینالگوو ودداردکهبهمسئلهارتقشایحرفشهایمعلشمازرویکشردی
آموزشیشدرسیمیپردازد(پیسوواوهمکاران21،2177،شش.)13درالگشوی ِفسشلر

ا تماعیش

ِ(فسلرواینگشرام،)022،2119،10سشه زـششسیسشتمدرارخشهکشاریمعلشمو شوددارد:
شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش 

سیستمروانشناختی)،و

ارخهحرفهای( زـشسیستمآموزش))2،محیطشخصی( زـش

)7

)9محیطسازمانی( زـشسیستما تماعی).درالگویشولمنوشولمن(شولمنوشولمن،1
262،2114ش،)261سهسطحفرد ،امعهوسیاستدرطشولارتقشایحرفشهاییشکمعلشم
حالیکهکلاینتغییراتبامحوریتدرونگریمعلمصورتمیپذیرد .
توسعهمییابددر 
 )5ارتقای حرفهای استادان در دروس زبان عمومی و تخصصی

ا
التحصیلرششتههشایعلشوم

ان،استاداندروسزبانتخصصیمعموال 
فارغ

درسیستمدانشگاهیایر
زبانشناسشیکشاربردی،آمشوزشزبشاندومیشا
زبانشناسی ،
انسانیهستندودررشتههاییهمچون 
ا
قریباهیچاستادینیسشت
دیادکتریدارند.بهعبارتی،میتوانگفتت 

تر مه،مدرککارشناسیارش
کهدرحوزهانگلیسیبرایاهدافویژهتخص گرفتهباششد.بنشابراین،اکاشراسشتاداندروسزبشان
تخصصیازدان ومهارتکافیبرخوردارنیستندتابتوانندازعهدهپرداختنبهمسائلتخصصشی
دررشتههاییکهخارجازحوزهتخصصیخودشانهسشت،برآینشد(ویلکینشز،7314،بشهنقشلاز
).اینمسئلهزمانیحساسیتبیشتریمییابدکهمیبینیمهیچدورهآمشادگیضشمن

عابدین2170،
خدمتیبرایروشتدریسزبانتخصصیدردانشگاههابرگزارنمیشود.اینششرایطبشهوضشعیتی
منجرمیشودکهاستادانمبتدیزبانتخصصیکارشانراتنهشابشاگذرانشدنانشدتشرمدرآمشوزش
دروسزبانعمومیشروشمیکنند.ایندرحالیاستکه،بهگفتهمالیکار ِ ن( :)291،7329

دردروسزبانعمومی،تماممهارتهایزبانیمدنظراستونشوعیتشوان عمشومیدر
ا
آیدتاصرفابتوانددرحوزههایکاربردیروزمرهارتباطبرقشرارکنشد.امشا

زبانآموزبهو ودمی
ا
هشاییکشهماهیتشاتخصصشیوفنشیبشودهوبشینتمشام

زبانآموزنخواهدتوانستدرموقعیشت

گویشورانانگلیسیمشترکنیستندارتباطیبرقرارکند(بهنقلازعابدین .)2170،
ایننوشتغییرتمرکزدرسازتوان عمومیبهتخصصیدرانگلیسیاز انبزبانآمشوز،
نیازمندبرنامههایتر بیتمعلشمزبشانتخصصشیبشاتو شهویشژهبشهتقویشتدانش آموزششی
تخصصیمعلمبهعنوانیکیازمؤلفههایاصلیدان معلمزبانتخصصیاست .

 )6نظام آموزشی از راه دور در مقابل نظام آموزشی حضوری

یکیازانتظاراتدانشجویاندرهرمحیطآموزشیایناستکهمسشائلیماننشدسشازمانبنشدیکشالس،
ا
آنهشاروششنباششد.بنشابراین،
هایدانشجویاندقیقاازابتدایدورهدرسیبرای 

برنامهزمانی،ومسئولیت
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هشاگروهبنشدیکنشد

ایناستاداستکهبایدبرنامههایکالسرازمانبندی،ودانشجویانرابرایفعالیشت
ن،اسشمالدینو،وزوااشک.)2170،1
وانتظاراتیرابرایتعامالتوتکالیفکالسقراردهشد(سیمنسشو
ِ
انشد،مجموعهاصشولیآموزششی

طورکهسورنسنوبیلن71،2114(2شش)1مطشرحکشرده

عالوه،همان
به
ِ
برایدرگیرکردندانشجویاندرتجاربیادگیریسشطحبشاالو شودداردکشهازایشناصشولمشیتشوانبشه
اینهااشارهکرد)7:ارتبشاطبشادانششجویان؛)2همکشاریدرمیشاندانششجویان؛)9تجشاربیشادگیری

هشایمیشاندانششجویان.بشااینحشال،

فعال؛)4بازخوردفوری؛)0انتظاراتباال؛و)6احترامبهتفشاوت
ا
ودداردکهعمدتااسشتادانرادرگیشرمشیکنشدوآنهشارابشرای

درآموزشازراهدور،مسائلدیگرینیزو
اینکهیکاستادطرازاولباشند درموقعیتهایدشواریقرارمیدهد .
درادامهبعضیازنگرانیهاییکهاستاداندرسیستمآموزشازراهدوردارندمطرحشدهاست :
ّ
وریهاییکشهدر
ایاستفادهازفنا 
هایالزمنهتنهابرایارائهدرسبلکهبر

)7فراهمبودنپشتیبانی
دخیلاند؛)2تهیهدستورالعملهاییبرایرویههایآموزشیکهبشرایتشدریسدرسشطح
اینفرایند 
عالیدرسیستمازراهدورالزماست؛)9طراحیآموزشبافرصشتهشاییبشرایدادنبشازخوردبشه
بشهکشارگیریروشهشایتشدریس
ویانوبالحاظکشردنپیششینهومسشئولیتهشایآنهشا؛ )4

دانشج
دانشششجومحوروتعششاملیکششهبششااهششدافیششادگیریدرسیسششتمازراهدورمنطبششقباشششد(هرینششمو
اسمالدینو)2117،3؛)0اسشتفادهازراهبردهشاییکشهفراگیشرانرادرتجشاربیشادگیریپویشا،ونشه
؛پالآفوپشرات،6
؛دباغوبانانشریتلند2110،5

انفعالی،درگیرکند(کونرادودونالدسون2172،4
ِ
زوااک .)2170،
2111؛برایتوصیههایبیشتر،ر وششودبه:سیمنسون،اسمالدینو،و ِ
روشتحقیق

هدفازتحقیقحاضرکهبهشیوهنظرسنجیانجامشده،درکاینمسشئلهاسشتکشهآیشابشین
استادانزبانعمومیوزبانتخصصیکهدرسیستمآموزششیحضشوریوازراهدورتشدریس
میکنندازنظرطرزتلقیآنهانسشبتبشهاطالعشاتآموزششیومهشارتهشایتشدریسزبشان


شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش 

انگلیسیتفاوتیو ودداردیاخیر.درایشنبخش ،توضشیحاتیدرمشوردششرکتکننشدگاندر
تحقیق،پرسشنامهمورداستفادهدرنظرسنجی،ومراحلانجامتحقیقآمدهاست .
امعهتحقیقیدرپژوه حاضرمتشکلاستازتمامیاستاداندروسزبانانگلیسیکه
بشهعنوان
دردانشگاهاصفهان(بهعنوانسیستمآموزشحضوری)ودانشگاهپیامنوراصشفهان( 
سیستمآموزشازراهدور)تدریسمیکردند.ازاین امعشهتحقیقشی24،اسشتادازدانششگاه
اصفهانو01نفشرازدانششگاهپیشامنشور،بشاتکنیشکنمونشهگیشریهدفمنشدانتخشابششدند.
اینترتیبکهاستادانبهگونهایانتخابشدندکههمگی7تا0سشالسشابقهتشدریسزبشان
به 
انگلیسیداشتهباشند،ودرنتیجه،تازهکارمحسوبشوند(پشالمروهمکشاران29،2110،1؛

رمیک،کارمولپ992،2179،2؛استفیوهمکشاران6،2111،؛سشیمونیک3،7334،3؛
ِ
وینمن.)749،7324،4ترکیبهریکازگروههادر دولزیرآمدهاست :

جدول شماره ( .)0مشخصات استادان شرکتکننده در تحقیق


از راه دور

حضوری
تعداد

سابقه تدریس به طور متوسط

تعداد

سابقه تدریس به طور متوسط

زبانعمومی 

 69

4

 99

 9/0

زبانتخصصی 

 27

9

 71

9


ابزاراصلیمورداستفادهدرتحقیقحاضر،پرسشنامهایاستکهتوسطاشایوهمکشاران 
درسال2172براینظرسنجیازاستادانطراحیشد.اینپرسشنامهشامل91سؤالاسشتکشه
هرکدامازسؤاالتدومقیاسلیکرتبشا0نمشرهداردکشهمیشزاناطالعشاتآموزششیومهشارت
بینندمشیسشنجد.تحقیقشاتقبلشینششاندادهاسشتکشهایشن

تدریسیراکهاستاداندرخودمی
پرسشنامهازرواییداخلیوخار یخوبیبرخورداراسشت(اشایوهمکشاران-21،2177،5

13؛اانموهمکاران940،2171،ش.)999باو وداین،برایاطمینانازپایشاییپرسششنامهدر
شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش 
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محیطتحقیق،ضریبآلفایکرونباخمحاسبهشدکهبا1/22=αنشاندادپرسشنامهازپایشایی
قابلقبولیبرخورداراست.برایبررسیرواییپرسشنامهنیز،ازتحلیلعاملیاسشتفادهششدکشه
نشاندادپنجعاملیکهاایوهمکاران پی ازاین،درسال،2172بهعنوانپنجعاملاصلی
،شاملتسهیلکشردن،ارزششیابی،مشدیریت،

موردسنج دراینپرسشنامهاستخراجکردهبودند
آمادگی،وتو هوعالقهمندی،دراینپژوه نیز40/1درصدازواریانسنمراتکلمقیشاسرا
همشانطشورکشهدرپیوسشت

تبیینمیکنند.اینپرسشنامهدرقسمتپیوست(الف)آمدهاسشت.

نشاندادهشدهاست،دراینپرسشنامه،اسشتادانبایشدطشرزتلقشیخشودراازسشطحاطالعشات
آموزشیکهدارندرویمقیاسیبا0نمره(=7هیچاطالعیندارم=2،اطالعشاتزیشادینشدارم،
=9مطمئننیستم=4،اطالشدارم=0،اطالشکاملدارم)عالمتبزننشد.همچنشین،آنهشابایشد
طرزتلقیخودشانراازسطحمهارتیکهدرتدریسدرحشوزههشایمششخ ششدهدرسشؤاالت
دارندنشاندهند.دراینمقیاسنیز،عدد7نشانمیدهدکهاستاد«هشیچاطمینشانیبشهمهشارت
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خودندارد»؛عدد2یعنی«:اندانازمهارتخودمطمئننیست»؛عشدد9زمشانیعالمشتزده
نشانمیدهدکهاستاد«ازمهشارت

میشودکهاستاد«بهمهارتخودشکداشتهباشد»؛عدد4
نشاندهنده«اطمینانکاملاستادبهمهارتخودش»است .
خوداطمیناندارد»؛و 0
مراحل انجام تحقیق

دادههایتحقیقحاضردرپایانسالتحصیلی 30-36معآوریشد.درابتدا،هدفتحقیق
آنهشادعشوتکشردکشه
وماهیتسؤاالتپرسشنامهبرایاستادانتوضیحدادهشدومحقشقاز 
بهصورتداوطلبانهدرتحقیقشرکتکنند.سپس،پرسشنامهدرمیانافرادیکهداوطلبششده
بودندیاازطریقایمیلیادر لساتحضوریپخ وپاسخها معآوریشد .


تحلیل دادهها

اهارمجموعهدادهازهردانشگاه معآوریشد(اهشاردسشتهازدانششگاهاصشفهانواهشار
دستهازدانشگاهپیامنورکهدرهرکدام،دومجموعشهازپاسشخهشامربشوطبشهاسشتادانزبشان
عمومیودومجموعهمربوطبهاستادانزبانتخصصیبود) .دولشماره()2آمارتوصشیفی
دستآمدهبرایهرمجموعهازاطالعاترانشانمیدهد :
به 


جدول شماره ( .)2میانگین نمرات طرز تلقی استادان از سطح اطالعات آموزشی و مهارتهای تدریس در دورههای
زبان عمومی و زبان تخصصی
دانشگاه حضوری
زبان تخصصی

دانشگاه از راه دور
زبان عمومی

زبان تخصصی

زبان عمومی

طرزتلقیازاطالعاتآموزشی  9/11

9/91

 4/61

9/23

9/47

9/96

9/09

9/92

طرزتلقیازمهارتتدریس 


همانطورکهنشاندادهشدهاست،بینطرزتلقیاستادانازاطالعشاتآموزششیششاندر

دورههایزبانعمومیوتخصصیتفاوتهاییو وددارد.دردروسزبانعمشومی،اسشتادان

دانشگاهپیامنورنسبتبهاسشتادانزبشانعمشومیدردانششگاهحضشوریتلقشیپشایینتشریاز
اطالعاتآموزشیشانداشتند(9/23درمقابشل.)9/91دردورههشایزبشانتخصصشینیشز،

تفاوتهاییدرسطحتلقیاستادانو وددارد.بهطورکلی،استاداندانششگاهپیشامنشورتلقشی
بششاالتری()4/61ازسششطحتلقششیاسششتاداندردانشششگاهحضششوریداشششتهانششد(.)9/11
همینترتیب،اگرمیانگیننمراترادردورههایدرسیمختلفدریکدانشگاهمقایسهکنیم،
به 
ا
مجددامیبینیمکهبینطرزتلقیاستادانزبانعمومیوزبانتخصصیازسطحدانش ششان

اینصورتکهاستادانزبشانتخصصشیاطالعشاتآموزششیخشودرادر
تفاوتیو وددارد،به 
سطحیباالترتلقیمیکردند .
درموردطرزتلقیازمهارتتدریس،نتایجمتفاوتیبهدستآمد.تلقیاستادانازسطح
ا
هایمختلشفتقریبشادریشک

اطالعاتآموزشیشاندرمیاناستادانزبانعمومیدردانشگاه
سطحبود(9/92و.)9/96اماتلقیاستادانازسطحمهارتشاندرتدریسدرمیشاناسشتادان
اینترتیبکه،میانگیننمرهبرایاستادانزبشان
دهد،به 

زبانتخصصیتفاوتهاییرانشانمی
تخصصیدرسیستمآموزشیازراهدور()9/09بشاالترازنمشرهاسشتادانزبشانتخصصشیدر
سیستمحضوریبود( .)9/47
برایپاسخبهسؤال()7که«آیادردانشگاههایحضوریوازراهدورتفاوتمعناداریبین
تلقیاستادانزبانعمومیازاطالعاتآموزشی،ومهارتهایتدریسخودو شوددارد؟»از
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دستآمدهبرایتلقشیاسشتادانزبشانعمشومیاز
استفادهشدتامیانگیننمراتبه 
سطحاطالعاتومهارتشاندردودانشگاهحضوریوازراهدورباهممقایسهشود.درابتشدا،
آزمونبرابریواریانسمشترکانجامشدونتیجهنشاندادکهتفاوتیبیندوسیستمدانشگاهی
اینترتیشب،آزمشون
)؛به 


نیست(

،بشادرنظرگشرفتنسشطحتلقشی

استادانازاطالعاتومهارتشانبهعنوانمتغیروابستهونوشسیستمدانشگاهیبهعنوانمتغیشر
مستقل،برایتحلیلدادههامناسبتشخی دادهشد.آزمونشاپیروشویلکنیزبا
)و

(



نشاندادکهدادههانرمالبودهاند.نتیجهتحلیشلنششاندادکشهبشین



استاداندانشگاهازراهدورودانشگاهمجازیتفاوتقابشلمالحظشهایازنظشرتلقشیآنهشااز
سطحاطالعاتآموزشیششانو شودنشدارد
}.نتایجمشابهیبرایتلقیاستادانازسطحمهارتهشایتشدریسخشوددردروسزبشان
عمومیبشهدسشتآمشد
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کشهنششانداد

استادانزبانعمومیدردوسیسشتمآموزششیحضشوریوازراهدورتلقشیمششابهیازسشطح
مهارتهایتدریسخوددارند .

برایپاسخبهسؤال()2که«آیادردانشگاههایحضشوریوازراهدورتفشاوتمعنشاداری
بینتلقیاستادانزبانتخصصیازاطالعاتآموزششیومهشارتهشایتشدریسخشودو شود
دارد؟»آزمون

برایباردومدر

انجامشدتاتفاوتهایاحتمالیطرزتلقشی

استادانزبانتخصصیرابیندوسیستمازراهدوروحضوریبررسیکند.نتایجنشاندادکشه
تفاوتمعناداریبینتلقیاستاداندانشگاهازراهدورودانشگاهحضوریازسشطحاطالعشات
آموزشیششاندردروسزبشانتخصصشیو شوددارد

}.همچنشین،تفشاوتمعنشاداریدرتلقشیاسشتادانزبشانتخصصشیازسشطح
مهارتهایتدریسخودبیندوسیستمدانشگاهیو ودداششت

}.اینتفاوتها،پی ازایننیشز،در شدولششماره()9نششانداده
صورتکهمیبینیماستادانزبانتخصصیدردانشگاهازراهدورسطحاطالعشاتو

شد،به 
این

مهارتهایتدریسخودراباالترازهمکارانشاندرسیستمآموزشیازراهدورتلقیمیکردند .


بحث

تفاوتمشاهده شدهدراینتحقیقبیناستادانزبانتخصصیدرسیستمآموزشیازراهدور
وحضوریرامی توانبرمبنایالگویفولروبراون()7310برایدغدغشههشایاسشتاداندر
طولارتقایحرفهایآنهاتوضیحداد.طبقاینالگشو ،اسشتادانومعلمشانتشازهکشارنگشران
«خویشتن»خودیا« تواناییتدریسبشهدانش آمشوزانو زئشیازمحشیطآموزششیششدن»
هستند.بعدازاینمرحله،معلمانواردمرحلشه«فعالیشتیشاکارگونشه»مشیششوند؛درایشن
مرحله،آنها«نگرانیخودرابرایکارگونههاوفعالیت هشایآموزششییشاطراحشیمطالشب
آموزشیمناسبابرازمیکنند» .وباالخره،درمرحلهآخرتدریس،موقعیکهنگرانشیهشای
مربوطبهخویشتنمعلموفعالیت هابرطرفشد،معلمانبیشتربهتشثییرتشدریسخشودبشر
دان آموزانفکرمیکنندکهمستلزم«تصمیماتومالحظاتآموزشیمهمتروگستردهتری
درموردتثییررویههاومسائلفعلیبشردانش آمشوزانکشالساسشت».درسیسشتمآمشوزش
حضوری،کهتعاملروزمرهاستادبادانشجودرکالس ویژگیبارزآناست،منطقیاستکه
استادانسریع ترازاستادانسیستمازراهدورواردمرحلهآخر،یعنیمرحله«تشثییر»ششوند،
اوندرسیستمازراهدورتعامل دانشجوبااستادمحدودتراست.می توانگفتاینمرحله
«تثییر» دربافتدروسزبانتخصصیاهمیتبیشتریمییابد،زیشرادرایشندروس،همشه
ایزبرمبناینیازدانشجویانتعیینمیشود.
 ازطرفدیگر،دردروسزبانعمومی،که نیازهایدانشجویانبهانشدازهدروسزبشان
تخصصیاهمیتندارد،تلقیاستادانازسطحاطالعشاتآموزششیومهشارتهشایخشود،
ا
تقریبا درهردوسیستمازراهدوروحضورییکسانبو د.اینمسشئلهبشهایشنمعناسشتکشه
استادانتازه کاردردروسزبانعمومیدرطولارتقایحرفهایخشود،مشدتبیششتریرادر
مراحل«خویشتن»و«کارگونهوفعالیت»می گذرانندوکمیدیرتربشهمرحلشه«تشثییر»وارد
میشوند .

نتیجهگیری

براساسنتایجاینمطالعه،ایزیکهطرزتلقیاستادانزبانعمومیوزبشانتخصصشیرادر
دوسیسششتمآموزشششیحضششوریوازراهدورازهششممتمششایزمششیکنششد،اطالعششاتآموزشششیو
ست.منظورایناستکهدردانشگاههشای

مهارتهایتدریسآنهادربرخوردبادانشجویانا

ا
غیرحضوری،کهدانشجویانمعمشوالدرتعشامالتازراهدور،ونشهرودررو،واردمشیششوند،
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استادانزبانتخصصیاطالعاتومهارتهایتدریسخودرادرسطحباالییتلقیمیکنند.
ا
امجددابررسیکنیم،اینمسئلهرامیتوانازپاسشخ

دستآمدهازپرسشنامهر
هایبه 

اگرپاسخ
استادانبهسؤال29تا91درککرد.دراینسؤاالت،اکاراستادانزبانتخصصیدردانشگاه
هاییمانندپاسخدادنبهنیازدانشجویان،کنترلدانشجویانیکهمششکالت

ازراهدوردرحوزه
دادنبهرشدهمه انبشهدانششجویان،مشدیریت

رفتارییااختالالتیادگیریدارند،تو ه 
نشان
گروههاییادگیریدانشجویی،مدیریتیادگیریدرتکتکدانشجویان،استفادهازراهبردهای

مناسببرایکنترلرفتارهایدانشجو،کنترلیادگیریوعملکرددانشجویاندرطول لسشات
ا
اکامالمطلعتلقیمیکردندوازمهشارت

درس،ومدیریتنظموانضباطدانشجویان،خودر
ا
هاکامالمطمشئنبودنشد،درحشالیکشهاسشتادانزبشانتخصصشیدرسیسشتم


خوددراینزمینه
حضوریگزارشدادندکهازاطالعاتومهارتخوددراینزمینههااطمینانندارند .
همچنین ،دولشماره()9نشاندادکشهاسشتادانزبشانعمشومیدردانششگاهازراهدور،
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نسبتبهاستادانزبانعمشومیدردانششگاهحضشوری،ازمهشارتهشایتشدریسخشودکمشی
مطمئنتربودند؛درعوض،استادانزبانعمومیدردانشگاهحضوریخودراازنظراطالعات

دستآمدهازدهسشؤالاول
هایبه 

آموزشیکمیمطلعترمیدانستند.اینطرزتلقیهاازپاسخ
مشخ است؛دراینسؤاالت،استادانزبانعمومیدردانشگاهازراهدورنشاندادندکهدر
حوزههاییمانند:انتخابراهبردهایمناسبتدریس،پرسیدنسؤاالتدرستازدانشجویان،

کاربردنفناوریهایارتباطیمؤیر،طراحیوبرنامهریزی
ّ
تهیهوطراحیمطالبدرسیخود،به
،ازمهارتخودمطمشئنتشر

هایتدریسمناسبوماننداینها

لساتدرس،تشخی روش
بودند.ازطرفدیگر،استادانزبانعمومیدردانششگاهحضشوریمعتقشدبودنشدکشهدرایشن
حوزهها،اطالعاتبیشتریدارند .
درمجموش،نتایجاینمطالعهحاکیازآناستکهسطحاطالعاتومهارتیکهاستادان
کردنددرسیستمهایآموزشیحضوری

تازهکارزبانعمومیوتخصصیدرخوداحساسمی

ا
هاییکهمستقیماباتعامالت

وازراهدورمتفاوتاست.دربعضیازحوزههایتدریس(حوزه
دانشجوبااستادارتبشاطدارد)،ماهیشتازراهدوردانششگاهتشثییرمابتشیبشرتلقشیاسشتاداناز
داشت،درحالیکشهدرحشوزههشایدیگشر(از ملشه

اطالعاتآموزشیومهارتتدریسآنها
ریزیومدیریترویدادهایکالسیازسشویاسشتادمربشوطمشیششد)،


هاییکهبهبرنامه

نبه

استاداندانشگاهحضوریاطالعاتومهارتهایخودرادرسطحباالتریمیپنداشتند.ایشن
هایارتقایحرفهایراکهبرشناختوتقویتمهشارتهشایتشدریسدر


تفاوتاهمیتبرنامه
استادانهردوسیستمتث کیشدبیششتریدارنشد،نششانمشیدهشد.تمرکشزبایشدبشرششکلگیشری
سیستمهایپاسخگوباشدکهاستادانومراکزتربیتمعلمرامسئولباالبردنسطحاطالعشات
کنشد؛اطالعشاتومهشارتهشاییکشهازاسشتانداردهای

آموزشیومهشارتهشایتشدریسمشی
هایحرفهایمبنامیگیرد .

شدهطبقتحقیقاتصورتگرفتهبررویتوصیفتوان 
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پیوست (الف) .پرسشنامه طرز تلقی معلم از دانش و مهارتهای تدریس خود
طرز تلقی از

سؤاالت 

مهارتهای تدریس

. 7انتخابراهبردهایتدریسمناسببرایتدریسموضوعاتخاص 
. 2انتخابراهبردهایآموزشیکهباسطوحمختلفتواناییدانشجویانمنطبقباشد .
.9پرسیدنسؤاالتدرستازدانشجویانبرایتسهیلیادگیریآنها 
. 4تهیهوتنظیممطالبدرسیبرایکالسهایخودم 
دستآوردنمطالبدرسیمناسببرایدروسخودم 
.به 
 0
ّ
.استفادهمؤیرازفناوریهایارتباطیواطالعاتیدرکالس 
6
.1تنظیموطراحی لساتدرسبراساسسرفصل 
تنظیمطرحدرسبهنحویکهتواناییهایمختلفدانشجویاندرآنلحاظشدهباشد .

.2
.3تشخی روشهایتدریسمناسب
.71طراحی لساتدرسبهصورتدانشجومحور 
.استفادهازبازخوردارزیابیکنندهبرایکمکبهپیشرفتدانشجویان 

77
.72تدریسمتناسبباروندپیشرویدانشجویان 
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هایکتبی،آزمونهایشفاهی،امتحانعملی) 

.79طراحیابزارهایارزشیابی(مانندآزمون
.74تفسیرعملکرددانشجوبراساسنمراتامتحانی 
.70تشخی اشکاالتوناتواناییهایدانشجویاندریادگیری 
.76استفادهازنوشمناسبارزشیابی 
.مدیریتفعالیتهایبرنامهدرسی 

71
.72مدیریتدرستزمان 
.برخورداریازمهارتهایمقابله(باعواملوشرایطناخواستهونامطلوب) 

73
دستآوردنمحتوایتخصصیمربوطبرایآموزش 
.به 
 21
.27مدیریتاضطراب 
کارگیریتکنیکهایمناسبمدیریتکالس 

 22
.به
.پاسخگوییبهنیازهاییمختلفدانشجویان 

29
. 24کنترلدانشجویانیکهمشکالترفتارییااختالالتیادگیریدارند .
.20تو هبهرشدهمه انبهدانشجو 
.مدیریتدرستگروههاییادگیریدانشجویی 

26
.مدیریتدرستیادگیریدرتکتکدانشجویان 

21
.22استفادهازراهبردهایمناسببرایکنترلرفتارهایدانشجو 
. 23کنترلیادگیریوعملکرددانشجویاندرطول لساتدرس 
.91کنترلنظموانضباطدردانشجویان 
قائلشدنبرایآنها 
.97ابرازعالقهبهدانشجویانوارزش 
.انگیزهبخشیدنبهدانشجویانبرایبیشترکارکردن 

92
.99افزای عالقهدانشجویانبهیادگیری 

طرز تلقی از
دانش

طرز تلقی از
مهارتهای تدریس

سؤاالت 

طرز تلقی از
دانش

.94برانگیختنعالقهدانشجویاننسبتبهحوزهدرسیمن 
.90برانگیختنتفکرانتقادیدر لساتدرس 
.96تسهیلفرایندفکرکردنوتحریکآندرمیاندانشجویان 
.استفادهازفعالیتهاییادگیریوتدریسدانشجومحور 

91

(برگرفتهازاایوهمکاران2172،؛اانموهمکاران)2171،
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