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کنشد،مشیتغییشر«گشذرازمراحشلدغدغشه»اییاهمانحرفهیارتقافرایندطرزتلقیدرطولاینکه
یبرپیشرویاستاداندرمسیرتحولازطشرزتثییرمشخ شودسیستمدانشگاهیونوشدرساه

مداربهطرزتلقیدانشجومداردارد.تلقیخویشتن
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هشایالتحصیلرشتهفارغاندروسزبانتخصصیمعموالادرسیستمدانشگاهیایران،استاد
یکشاربردی،آمشوزشزبشانشناسزبانی،شناسزبانهاییهمچونانسانیهستندودررشتهعلوم

دومیاتر مه،مدرککارشناسشیارششدیشادکتشریدارنشد.بنشابراین،اکاشراسشتاداندروسزبشان
تخصصیازدان ومهارتکافیبرخشوردارنیسشتندکشهبتواننشدازعهشدهپشرداختنبشهمسشائل

،1،7314برآیند)ویلکینشز،هاییکهخارجازحوزهتخصصیخودشانهستتخصصیدررشته
دورهآمشادگیکشهکنشدپیشدامی(.اینمسئلهزمانیحساسیتبیشتری2،2170بهنقلازعابدین
ششود.ایشنششرایطهشابرگشزارنمشیدردانشگاهتدریسزبانتخصصیبرایروشضمنخدمت

درآمشوزشزبانتخصصیکارشانراتنهشابشاگذرانشدنانشدتشرماستادانمبتدِیودشباعثمی
دردروس(»7323291)3،بهگفتشهمشالیکشارِ نکهدرحالی.کننددروسزبانعمومیشروش

مهارتخواندن،ودان زبانیلغویودستوریمدنظرویژهبههایزبانی،زبانعمومی،مهارت
ربردیهشایکشابتوانددرحشوزهآیدتاصرفااو ودمیآموزبهاستونوعیتوان عمومیدرزبان
هاییکهتخصصیوفنیبودهآموزنخواهدتوانستدرموقعیتروزمرهارتباطبرقرارکند.امازبان

(.ایشن2170برقرارکند)بهنقلازعابشدین،رانانگلیسیمشترکنیستندارتباطوبینتمامگویشو
وزنیازمنشدآمشنوشتغییرتمرکزدرسازتواِن عمومیبهتواِن تخصصیدرانگلیسشیدرزبشان

هایتربیتمعلمزبانتخصصیباتو هویژهبشهتقویشتاطالعشاتآموزششیتخصصشیبرنامه
.ایاصلیدان معلمزبانتخصصیاستهلفهیکیازمؤعنوانبهمعلم
حاضر،استادانزبانعمومیوزبانتخصصشیبشاششرکتدریشکنظرسشنجیمقالهدر

هایتشدریسخشودرامهارتنیزاطالعاتآموزشیوداوطلبانه،نظراتخودرادرموردسطح
هاییمانندمدیریتکالس،برخشوردبشادانششجویان،تهیشهمطالشبدرسشی،انطبشا درحوزه

هشایاول لساتدرسبانیازدانشجویانومواردمششابه،اعشالمکردنشد.ایشناسشتادانسشال
نورکهنوعیدانششگاهازهپیامهایمختلفدانشگاهیایران)دانشگادرسیستمتدریسخودرا

،نتشایجروحضشوری(مششغولبشهخشدمتبودنشد.ازایشنشودودانشگاهراهدورمحسوبمی
هشایتربیشتمعلشمزبشانطراحیوتقویشتدورهتواندبرایآمدهازایننظرسنجیمیدستبه

هایمختلفآموزشیدرایرانبهکاررود.متناسبباسیستم
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راتسریعدرتکنولوژی،آموزشوارتباطاتوحوزهتربیشتمعلشمنیشزپیوسشتههمگامباتغیی
ششدوتلقشیمشی«تکنیک»(.زمانیتدریسنوعی1،2114شاهدتغییرپارادایمبودهاست)هاکینز

هشایبندند.درسالایخاصیرایادبگیرندوبهکارههاورویهشدندکهمهارتمعلمانتشویقمی
هایفراینشدشدکهتمرکشزآنبشرتحلیشلدرنظرگرفتهمی«ادراکیفرایند»یکعنوانبهبعد،تدریس

اندکهموردتو هقرارگرفته«هایتربیتمعلمانتقادیبرنامه»هایاخیر،ذهنیمعلمانبود.درسال
هشایهشاوذهنیشتتوانندبهنگشرششوندومیتلقیمی«عاملایجادتغییروتحول»درآنمعلمان

کسشیاشه»)دان خود(بلکهدرمورداینکه«دانندبرآنچهمی»تنهادرستشکلدهندتابتوانندنه
رغشمایشنتغییشرپشارادایمکشه(.بشه4-2114،0ملکنند)هشاکینز،)یعنیهویتشان(نیزتث«هستند

دهشایخشاصماننشرسدکهبافتمعلمانراواردعصرحساستغییرآموزشکردهاست،بهنظرمی
عدمهماهنگیوهمکاریبیناستادانزبانواسشتاداندروسدلیلبافتزبانتخصصیهمچنانبه

گذرد)طرزتلقی(وآنچهدرعمشل)تشدریس(اصلیغیرزبانازیکطرف،وبینآنچهدرذهنمی
هشایی،یبشاتیانینبیسببمیدرفنونآموزشیهستند.بهنظدهدازطرفدیگر،دااربیرویمی

درتحقیقحاضرتالشبرآناستکهادراکوطرزتلقیاستادانزبانعمومیوزبانتخصصشیاز
هایتدریسبررسیشود.دو نبهاطالعاتآموزشیومهارت

تفاوتیبینتلقیاسشتادانزبشانعمشومیواینمسئلهبودکهآیافهمیدناینمقالههدفاز
هایآموزششیازراهریسخودشاندرسیستمهایتدتخصصیازاطالعاتآموزشیومهارت

توانددرحوزهتربیتمعلشمزبشانبشهکشاردوروحضوریو وددارد.نتایجتحقیقحاضرمی
هشایمختلشفهاوسیستمآمدهبرایدورهدستگرفتهشود.مشاهدههرنوشتفاوتیدرنتایجبه

کیفیتبرنامهآموزشیبرایاستادانهایتربیتمعلمبایدازنظرنوشودهدکهبرنامهنشانمی
هایمختلفمتفاوتباشد.سیستم
تزیربررسیخواهندشد:سؤاالبراینیلبهاینهدف،دراینپژوه ،
بشینتلقشیاسشتادانزبشانداری،تفشاوتمعنشاهایحضوریوازراهدورآیادردانشگاه(7

ددارد؟هایتدریسخودو واطالعاتآموزشیومهارتعمومیاز
داریبشینتلقشیاسشتادانزبشانتفشاوتمعنشایحضشوریوازراهدورهاآیادردانشگاه(2

هایتدریسخودو وددارد؟تخصصیازاطالعاتآموزشیومهارت
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 پیشینه تحقیق
ایخصوصطرزتلقیوارتقایحرفشهگرفتهدربخ ،پیشینهنظریومطالعاتصورتدراین

شدهاست.اختصارمطرحاستادانبه
 اطالعات آموزشی استادان (1

هشایاصشلیدانش معلشملفشه(،یکشیازمؤ722ش2177،217)1موهمکاران نیبهگفتهکو
(اطالعاتآموزشیعمومیمعلم7321،21)2ست.شولمنهاآناطالعاتآموزشیعمومی

امشورایازاصشولوراهبردهشایمشدیریتوسشازماندهیمجموعشه»کند:راانینتعریفمی
باشد؛ایننشوشمربوطبهرشتهوموضوشدرسیمیکالساستکه دایازمسائلتخصصی
هشاواهشدافیشادگیری،ارزششیابیوبافشتفراینشداطالعات،اطالعاتمربوطبشهفراگیشرانو

(.24ش3،2179،710)بهنقلازساتهایالپچ،الونن،و ایوتی.«گیردآموزشیرانیزدربرمی
عنوانبششه(نیشزازاطالعشاتآموزششیعمشومیمعلشم09-7322،62)4ریکشرتگراسشمنو

هشایآموزششی،موردنظریاتیشادگیری،اصشولوفلسشفهکنندکهاستاداندراطالعاتییادمی
یکمفهومپژوهشیبشهسشهعنوانبههایمدیریتکالسوفراگیردارند؛ایناطالعاتتکنیک

رفتارهشای(9و(مدیریتکالس؛2شی)روشتدریس(؛(مدلآموز7شوند:مقولهتقسیممی
(.5،7333ارتباطیاستادودانشجودرکالس)مورینادشیمروکنت

 های تدریس موفق ت مهار (2
(،استادانومعلمانموفقافرادیهستندکهشرحدقیشقوروششنیاز7329)6بهگفتهتیِکناف

نپیامشدهاونتشایجرادرعمشلتعریشفکننشد،وتواننشدایشپیامدهاونتایجآموزشدارند،مشی
آموزانرادرمسیردستیابیبهنتایجمطلوبهدایتنمایند)بهنقلعملکرددانشجویانودان 

یتحقیقاتیطرحششده(.اصولتدریسموفقبرمبنا720ش7،2116،741ازسلمانیندوشن
،9،بشهنقشلازریچشاردز7324)8کالسیموفقصورتگرفتهاست.بلومهایرویهاستکهبر
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تشوانبشهمیهاآنویژگیرابرایتدریسموفقفهرستکردهاستکهاز مله،دوازده(2117
(9آمشوز؛(کنترلپیشرفتدان 2ومتمرکز؛هایشفاف(ارائهآموزش7مواردزیراشارهکرد:
آمشوزان،ومابتبادانش هایارتباطی(برخورداریازمهارت4کالس؛استفادهبهینهاززمان

آموزان.(استفادهاز ایزهبرایتشویقدان 0
 ها آنای جایگاه و اهمیت طرز تلقی استادان از دانش و مهارت خود در ارتقای حرفه (3

داننشدکشهدارایهایرشدبشرمشیفرایند(طرزتلقیمعلمرایکیاز2117ِاِگنوکاِاک)
دادنبشهطشرزتلقشیخشودواسطهشکلیندومحقق،افرادبهبهاعتقادایادراکیاست.ُبعد
،نینر وشششودبشه:وانشموهمکشاران)همچشانمعنادهندتوانندبهتجاربشخصیمی

بگشذاردکشهازآنتثییرتواندبرطرزتلقیفردازمحیط(.عواملزیادیمی11ش2112،39
ایخشاص،وضشعیترلحظشهنداز:تجشاربحشالوگذششته،نگشرشفشرددا ملهعبارت
دلیلهایخشود.بشههایحسی،وعالیق،سطحتو هوتفسیرفردازبرداشت سمانیاندام

شناختیدرتدریسعاطفیو)فرا(شیبودنرویدادهایکالسیونق عواملا تماعحساس
کنونبارهامشوردتحقیشقوپشژوه ویادگیریموفق،موضوشطرزتلقیونگرشاستادانتا

بشرای(.2171،؛اانموهمکاران2112براینمونه،وانموهمکاران،قرارگرفتهاست)
صشورت1توسشطویلسشونو معشیازهمکشاران 2171ایکهدرسشالنمونه،درمطالعه

،بشهدسشتآمشد.کننشدگرفت،همبستگیباالییبینطرزتلقیاستادانوآنچهتدریسمشی
بشرد،طشرزکهتواناییاستادرابرایتدریسموفقبشاالمشیهایاصلیلفهبنابراینیکیازمؤ

هایتدریساستکهخشود،بسشیارمنعطشفبشودهودرطشولازدان ومهارتهاآنتلقی
شود.ایمعلمدستخوشتغییرمیارتقایحرفهفرایند

 ای تدریسثر در تغییر نگرش معلمان نسبت به دانش حرفههای مؤلفه( مؤ4
هشایمختلفشیایتدریس،الگویقیمو وددرحوزهتربیتمعلمودان حرفهدرادبیاتتحق

(41-7330،42خطشیبرلینشر)ماال،الگویبرایایمعلمانو وددارد.برایارتقایحرفه
هشاییاسشتکشهبشهگفتشهپیسشوواو معشیازایمعلم،یکیازاولینالگوبرایارتقایحرفه

اماایپرداختهدرسیبهارتقایحرفهشعیرویکردآموزشی(بانو13ش2177،26)2همکاران 
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،معلمانرانادیدهگرفتهاست.دراینالگوهایفردییامتغیرهایبافتیومحیطیتفاوتتثییر
پیشرفته،متبحشر،مشاهر،و،کارترتیبسطوحتازهکارشروشکردهوبهافرادیتازهعنوانبهراکار

هشایمعلشمبشرویژگشیهاآنیدیگرینیزو ودداردکهدرلگوهاکنند.امتخص راطیمی
؛ِمشینشاردو7332،706؛ِکِگشن،271شش7363،279،فشولر،براینمونشهکیدشدهاست)تث

هشا،در(.برمبنشایایشنالگشو22ش2177،29؛پیسوواوهمکاران،72ش1،7330،79فورالنم
معلمدرکالساست؛درمرحلهبعد،تمرکزتغییررحلهاولارتقایمعلم،تمرکزبرماندگاریم

شود.کیدمیآموزانتثگیرد،ودرپایان،بریادگیریدان کندوبرشرایطتدریسقرارمیمی
زشیاسشتآموش،رویکردا تماعیایمعلمو ودداردرویکرددیگریکهدرموردارتقایحرفه

نهشابرمبراینمونشه،الگشویها)یکرد،برخیالگو(.دراینرو13ش2177،21)پیسوواوهمکاران،
هاییکشهفشردازنظشرسشابقهتشدریسطشیکشردهاسشت(بردوره3،7330،42بهنقلازگالیورن2
تشا73سشال،72تا1سال،6تا4سال،9تا7کند)ایمعلمتمرکزمیمراحلارتقایحرفهعنوانبه

،4رتقایمعلمازدیشدگاهکشاربردنتشایجتحقیقشات)ِبشِونسال(؛برخیدیگربها41تا97سال،91
(742شش5،2112،704رز(،یاطرزتلقشیازمحشیطاطشراف) شویسوششاو922ش2114،996

ِدیو(والگششوی66شش7323،19)6نیششازهشاییماننششدالگشویپردازنشد.ازطششرفدیگشر،الگششومی
معلمانتمرکزدارنشد.ایانگارهحرفهخار یبرخودعواملتثییر(به63-2111،11)7همکاران 

ایقشرارگرفتشههایارتقایحرفهنگریمعلماننیز،عاملدیگریاستکهمبنایبرخیازالگودرون
(.6ش9،2111،74ستفیوهمکارانا؛721ش8،2177،727است)اسپیلکووا

زرویکشردیایمعلشماو ودداردکهبهمسئلهارتقشایحرفشهالگودردیدگاهسوم،اندین
ِفسشلر(.درالگشوی13شش2177،21،پردازد)پیسوواوهمکاراندرسیمیشآموزشیشا تماعی

سیسشتمدرارخشهکشاریمعلشمو شوددارد:(،سشه زـشش10،2119،022)ِفسلرواینگشرام
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و،شناختی(سیستمروان(محیطشخصی) زـش2سیستمآموزش(،ای) زـشارخهحرفه(7
،1شولمنوشولمن)شولمنوشولمنسیستما تماعی(.درالگویمحیطسازمانی) زـش(9

اییشکمعلشم(،سهسطحفرد، امعهوسیاستدرطشولارتقشایحرفشه261ش2114،262
پذیرد.اینتغییراتبامحوریتدرونگریمعلمصورتمیکهکلحالییابددرتوسعهمی

 وس زبان عمومی و تخصصیای استادان در درارتقای حرفه (5
هشایعلشومالتحصیلرششتهفارغدرسیستمدانشگاهیایران،استاداندروسزبانتخصصیمعموالا

یکشاربردی،آمشوزشزبشاندومیشاشناسشزبانی،شناسزبانهاییهمچونانسانیهستندودررشته
استادینیسشتهیچقریبااتوانگفتتدیادکتریدارند.بهعبارتی،میتر مه،مدرککارشناسیارش

کهدرحوزهانگلیسیبرایاهدافویژهتخص گرفتهباششد.بنشابراین،اکاشراسشتاداندروسزبشان
تخصصیازدان ومهارتکافیبرخوردارنیستندتابتوانندازعهدهپرداختنبهمسائلتخصصشی

،بشهنقشلاز7314برآینشد)ویلکینشز،،هاییکهخارجازحوزهتخصصیخودشانهسشتدررشته
بینیمهیچدورهآمشادگیضشمنیابدکهمی(.اینمسئلهزمانیحساسیتبیشتریمی2170عابدین،

شود.اینششرایطبشهوضشعیتیهابرگزارنمیدردانشگاهدمتیبرایروشتدریسزبانتخصصیخ
مدرآمشوزششودکهاستادانمبتدیزبانتخصصیکارشانراتنهشابشاگذرانشدنانشدتشرمنجرمی

(:7329،291)کنند.ایندرحالیاستکه،بهگفتهمالیکارِ ندروسزبانعمومیشروشمی
هایزبانیمدنظراستونشوعیتشوان عمشومیدردردروسزبانعمومی،تماممهارت

امشاهایکاربردیروزمرهارتباطبرقشرارکنشد.بتوانددرحوزهآیدتاصرفااآموزبهو ودمیزبان
تخصصشیوفنشیبشودهوبشینتمشامهشاییکشهماهیتشااآموزنخواهدتوانستدرموقعیشتزبان

(.2170)بهنقلازعابدین،مشترکنیستندارتباطیبرقرارکندگویشورانانگلیسی
آمشوز،ایننوشتغییرتمرکزدرسازتوان عمومیبهتخصصیدرانگلیسیاز انبزبان

بیتمعلشمزبشانتخصصشیبشاتو شهویشژهبشهتقویشتدانش آموزششیهایترنیازمندبرنامه
.ایاصلیدان معلمزبانتخصصیاستهلفهیکیازمؤعنوانبهتخصصیمعلم

 نظام آموزشی از راه دور در مقابل نظام آموزشی حضوری (6
الس،بنشدیکشیکیازانتظاراتدانشجویاندرهرمحیطآموزشیایناستکهمسشائلیماننشدسشازمان

روششنباششد.بنشابراین،هشاآنازابتدایدورهدرسیبرایهایدانشجویاندقیقاابرنامهزمانی،ومسئولیت
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بنشدیکنشدهشاگروهبرایفعالیشتبندی،ودانشجویانراهایکالسرازمانایناستاداستکهبایدبرنامه
(.1،2170ن،اسشمالدینو،وزواِاشکوانتظاراتیرابرایتعامالتوتکالیفکالسقراردهشد)سیمنسشو

اصشولیآموزششیانشد،مجموعه(مطشرحکشرده1شش2114،71)2طورکهسورنسنوِبیلنعالوه،همانهب
تشوانبشهایشناصشولمشیریسشطحبشاالو شودداردکشهازکردندانشجویاندرتجاربیادگیبرایدرگیر

(تجشاربیشادگیری9درمیشاندانششجویان؛(همکشاری2(ارتبشاطبشادانششجویان؛7:هااشارهکرداین
حشال،هشایمیشاندانششجویان.بشاایناحترامبهتفشاوت(6و(انتظاراتباال؛0(بازخوردفوری؛4فعال؛

رابشرایهشاآنکنشدواسشتادانرادرگیشرمشیدرآموزشازراهدور،مسائلدیگرینیزو ودداردکهعمدتاا
دهد.هایدشواریقرارمیدرموقعیتاینکهیکاستادطرازاولباشند

هاییکهاستاداندرسیستمآموزشازراهدوردارندمطرحشدهاست:بعضیازنگرانیدرادامه
هاییکشهدروریئهدرسبلکهبرایاستفادهازفّناتنهابرایاراهایالزمنهبودنپشتیبانیفراهم(7
هایآموزشیکهبشرایتشدریسدرسشطحهاییبرایرویهلتهیهدستورالعم(2؛ندادخیلفراینداین

هشاییبشرایدادنبشازخوردبشهطراحیآموزشبافرصشت(9؛عالیدرسیستمازراهدورالزماست
هشایتشدریسکشارگیریروشبشه(4؛هشاآنهشایکشردنپیششینهومسشئولیتویانوبالحاظدانشج

سیسششتمازراهدورمنطبششقباشششد)هرینششمودانشششجومحوروتعششاملیکششهبششااهششدافیششادگیریدر
ونشهگیشرانرادرتجشاربیشادگیریپویشا،اسشتفادهازراهبردهشاییکشهفرا(0؛(3،2117اسمالدینو

،6؛پالآفوِپشرات5،2110ریتلندش؛دباغوبانان4،2172انفعالی،درگیرکند)کونرادودونالدسون
(.2170زواِاک،سیمنسون،اسمالدینو،و:بههایبیشتر،ر وششودبرایتوصیه؛2111

 
 تحقیق روش

درکاینمسشئلهاسشتکشهآیشابشین،بهشیوهنظرسنجیانجامشدههدفازتحقیقحاضرکه
ازراهدورتشدریساستادانزبانعمومیوزبانتخصصیکهدرسیستمآموزششیحضشوریو

هشایتشدریسزبشانیومهشارتنسشبتبشهاطالعشاتآموزششهاآنکنندازنظرطرزتلقیمی
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کننشدگاندرانگلیسیتفاوتیو ودداردیاخیر.درایشنبخش ،توضشیحاتیدرمشوردششرکت
تحقیق،پرسشنامهمورداستفادهدرنظرسنجی،ومراحلانجامتحقیقآمدهاست.

 امعهتحقیقیدرپژوه حاضرمتشکلاستازتمامیاستاداندروسزبانانگلیسیکه
عنوانبشهسیستمآموزشحضوری(ودانشگاهپیامنوراصشفهان)عنوانبهگاهاصفهان)دردانش

اسشتادازدانششگاه24کردند.ازاین امعشهتحقیقشی،سیستمآموزشازراهدور(تدریسمی
گیشریهدفمنشدانتخشابششدند.نفشرازدانششگاهپیشامنشور،بشاتکنیشکنمونشه01اصفهانو

سشالسشابقهتشدریسزبشان0تا7ایانتخابشدندکههمگینبهگونهترتیبکهاستادااینبه
؛1،2110،29المروهمکشارانپشکارمحسوبشوند)انگلیسیداشتهباشند،ودرنتیجه،تازه

؛3،7334،3؛سشیمونیک2111،6؛استفیوهمکشاران،2،2179،992رمیک،کارموِلپ
هادر دولزیرآمدهاست:ه(.ترکیبهریکازگرو4،7324،749وینمن


 کننده در تحقیق مشخصات استادان شرکت .(0شماره )جدول 

 از راه دور حضوری
یس به طور متوسط تعداد یس به طور متوسط تعداد سابقه تدر  سابقه تدر

694990/9زبانعمومی
279719زبانتخصصی


ایاستکهتوسطاشایوهمکشاران هابزاراصلیمورداستفادهدرتحقیقحاضر،پرسشنام

اسشتکشهسؤال91براینظرسنجیازاستادانطراحیشد.اینپرسشنامهشامل2172درسال
نمشرهداردکشهمیشزاناطالعشاتآموزششیومهشارت0تدومقیاسلیکرتبشاسؤاالهرکداماز

ادهاسشتکشهایشنسشنجد.تحقیقشاتقبلشینششاندبینندمشیتدریسیراکهاستاداندرخودمی
-5،2177،21پرسشنامهازرواییداخلیوخار یخوبیبرخورداراسشت)اشایوهمکشاران

،برایاطمینانازپایشاییپرسششنامهدراینو ود(.با999ش2171،940؛اانموهمکاران،13
شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

 

 

 

 

 

 



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

011 
 2،  شماره 01دوره

 0931بهار
 93پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نشاندادپرسشنامهازپایشاییα=22/1محیطتحقیق،ضریبآلفایکرونباخمحاسبهشدکهبا
قابلقبولیبرخورداراست.برایبررسیرواییپرسشنامهنیز،ازتحلیلعاملیاسشتفادهششدکشه

پنجعاملاصلیعنوانبه،2172نشاندادپنجعاملیکهاایوهمکاران پی ازاین،درسال
مشدیریت،کشردن،ارزششیابی،،شاملتسهیلموردسنج دراینپرسشنامهاستخراجکردهبودند

ازواریانسنمراتکلمقیشاسرادرصد1/40مندی،دراینپژوه نیزی،وتو هوعالقهآمادگ
طشورکشهدرپیوسشتهمشانآمدهاسشت.(الف)کنند.اینپرسشنامهدرقسمتپیوستتبیینمی

نشاندادهشدهاست،دراینپرسشنامه،اسشتادانبایشدطشرزتلقشیخشودراازسشطحاطالعشات
=اطالعشاتزیشادینشدارم،2=هیچاطالعیندارم،7)نمره0ویمقیاسیباآموزشیکهدارندر

بایشدهشا آن=اطالشکاملدارم(عالمتبزننشد.همچنشین،0=اطالشدارم،4=مطمئننیستم،9
تسشؤاالششدهدرهشایمششخ طرزتلقیخودشانراازسطحمهارتیکهدرتدریسدرحشوزه

هشیچاطمینشانیبشهمهشارت»دهدکهاستادنشانمی7یز،عدددارندنشاندهند.دراینمقیاسن
زمشانیعالمشتزده9؛عشدد«اندانازمهارتخودمطمئننیست»یعنی:2؛عدد«خودندارد

ازمهشارت»دهدکهاستادنشانمی4؛عدد«بهمهارتخودشکداشتهباشد»شودکهاستادمی
است.«انکاملاستادبهمهارتخودشاطمین»دهندهنشان0؛و«خوداطمیناندارد

 
 مراحل انجام تحقیق

آوریشد.درابتدا،هدفتحقیق مع30-36هایتحقیقحاضردرپایانسالتحصیلیداده
دعشوتکشردکشههشاآنتپرسشنامهبرایاستادانتوضیحدادهشدومحقشقازسؤاالوماهیت

سشنامهدرمیانافرادیکهداوطلبششدهداوطلبانهدرتحقیقشرکتکنند.سپس،پرصورتبه
آوریشد.ها معیلیادر لساتحضوریپخ وپاسخبودندیاازطریقایم


 ها تحلیل داده

آوریشد)اهشاردسشتهازدانششگاهاصشفهانواهشاراهارمجموعهدادهازهردانشگاه مع
هشامربشوطبشهاسشتادانزبشانکدام،دومجموعشهازپاسشخدرهردستهازدانشگاهپیامنورکه

(آمارتوصشیفی2شماره)عمومیودومجموعهمربوطبهاستادانزبانتخصصیبود(. دول
دهد:آمدهبرایهرمجموعهازاطالعاترانشانمیدستبه
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یس در دورهمیانگین نمرات طرز تلقی استادان از سطح اطالعات آموزشی و مهارت .(2شماره )جدول  ای ه های تدر

 زبان عمومی و زبان تخصصی

دانشگاه حضوری دانشگاه از راه دور
زبان عمومی زبان تخصصی زبان تخصصی زبان عمومی

23/9 61/4 91/9 11/9 طرزتلقیازاطالعاتآموزشی

92/9 09/9 96/9 47/9 طرزتلقیازمهارتتدریس


ششاندراطالعشاتآموزششیطورکهنشاندادهشدهاست،بینطرزتلقیاستادانازهمان

هاییو وددارد.دردروسزبانعمشومی،اسشتادانهایزبانعمومیوتخصصیتفاوتدوره
تشریازدانشگاهپیامنورنسبتبهاسشتادانزبشانعمشومیدردانششگاهحضشوریتلقشیپشایین

نیشز،هشایزبشانتخصصشی(.دردوره91/9درمقابشل23/9شانداشتند)اطالعاتآموزشی
طورکلی،استاداندانششگاهپیشامنشورتلقشیسطحتلقیاستادانو وددارد.بههاییدرتفاوت

(.11/9انششد)داشششته(ازسششطحتلقششیاسششتاداندردانشششگاهحضششوری61/4بششاالتری)
هایدرسیمختلفدریکدانشگاهمقایسهکنیم،ترتیب،اگرمیانگیننمراترادردورههمینبه

ششانبینطرزتلقیاستادانزبانعمومیوزبانتخصصیازسطحدانش کهبینیممیمجدداا
صورتکهاستادانزبشانتخصصشیاطالعشاتآموزششیخشودرادراینتفاوتیو وددارد،به

کردند.سطحیباالترتلقیمی
موردطرزتلقیازمهارتتدریس،نتایجمتفاوتیبهدستآمد.تلقیاستادانازسطحدر

دریشکهایمختلشفتقریبشاادردانشگاهشاندرمیاناستادانزبانعمومیآموزشیاطالعات
(.اماتلقیاستادانازسطحمهارتشاندرتدریسدرمیشاناسشتادان96/9و92/9سطحبود)

که،میانگیننمرهبرایاستادانزبشانترتیبایندهد،بههاییرانشانمیزبانتخصصیتفاوت
بشاالترازنمشرهاسشتادانزبشانتخصصشیدر(09/9آموزشیازراهدور)تخصصیدرسیستم

(.47/9سیستمحضوریبود)
داریبینایحضوریوازراهدورتفاوتمعناهآیادردانشگاه»که(7)سؤالبرایپاسخبه

از«هایتدریسخودو شوددارد؟ومهارت،تلقیاستادانزبانعمومیازاطالعاتآموزشی
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آمدهبرایتلقشیاسشتادانزبشانعمشومیازدستاستفادهشدتامیانگیننمراتبه
سطحاطالعاتومهارتشاندردودانشگاهحضوریوازراهدورباهممقایسهشود.درابتشدا،
آزمونبرابریواریانسمشترکانجامشدونتیجهنشاندادکهتفاوتیبیندوسیستمدانشگاهی

گشرفتنسشطحتلقشی،بشادرنظرترتیشب،آزمشوناین(؛بهنیست)
متغیشرعنوانبهمتغیروابستهونوشسیستمدانشگاهیعنوانبهاستادانازاطالعاتومهارتشان

ویلکنیزبااسبتشخی دادهشد.آزمونشاپیروشهامنمستقل،برایتحلیلداده
نتیجهتحلیشلنششاندادکشهبشیناند.هانرمالبودهنشاندادکهداده(و)

ازهشاآنایازنظشرتلقشیاستاداندانشگاهازراهدورودانشگاهمجازیتفاوتقابشلمالحظشه
ششانو شودنشدارد سطحاطالعاتآموزشی

هشایتشدریسخشوددردروسزبشانیاستادانازسطحمهارت{.نتایجمشابهیبرایتلق
کشهنششاندادعمومیبشهدسشتآمشد 

استادانزبانعمومیدردوسیسشتمآموزششیحضشوریوازراهدورتلقشیمششابهیازسشطح
هایتدریسخوددارند.مهارت
داریاوتمعنشاتفشهایحضشوریوازراهدورآیادردانشگاه»که(2)سؤالبرایپاسخبه

هشایتشدریسخشودو شودبینتلقیاستادانزبانتخصصیازاطالعاتآموزششیومهشارت
هایاحتمالیطرزتلقشیانجامشدتاتفاوتبرایباردومدرآزمون«دارد؟

وحضوریبررسیکند.نتایجنشاندادکشهاستادانزبانتخصصیرابیندوسیستمازراهدور
داریبینتلقیاستاداندانشگاهازراهدورودانشگاهحضوریازسشطحاطالعشاتمعناتفاوت
ششاندردروسزبشانتخصصشیو شوددارد آموزشی

خصصشیازسشطحداریدرتلقشیاسشتادانزبشانت{.همچنشین،تفشاوتمعنشا
هایتدریسخودبیندوسیستمدانشگاهیو ودداششت مهارت

(نششانداده9)ششمارهها،پی ازایننیشز،در شدول{.اینتفاوت
بینیماستادانزبانتخصصیدردانشگاهازراهدورسطحاطالعشاتوصورتکهمیاینشد،به
کردند.هایتدریسخودراباالترازهمکارانشاندرسیستمآموزشیازراهدورتلقیمیمهارت


 بحث 
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شدهدراینتحقیقبیناستادانزبانتخصصیدرسیستمآموزشیازراهدورتفاوتمشاهده
هشایاسشتاداندر(برایدغدغشه7310فولروبراون)توانبرمبنایالگویوحضوریرامی

کشارنگشران،اسشتادانومعلمشانتشازهداد.طبقاینالگشوتوضیحهاآنایارتقایحرفهطول
«ششدنآمشوزانو زئشیازمحشیطآموزششیتواناییتدریسبشهدانش »خودیا«خویشتن»

درایشنششوند؛مشی«فعالیشتیشاکارگونشه»هستند.بعدازاینمرحله،معلمانواردمرحلشه
هشایآموزششییشاطراحشیمطالشبهاوفعالیتابرایکارگونهنگرانیخودر»هاآنمرحله،

هشایوباالخره،درمرحلهآخرتدریس،موقعیکهنگرانشی«.کنندآموزشیمناسبابرازمی
تشدریسخشودبشرتشثییرهابرطرفشد،معلمانبیشتربهمربوطبهخویشتنمعلموفعالیت

تریتروگستردهمالحظاتآموزشیمهموتصمیمات»کنندکهمستلزمآموزانفکرمیدان 
درسیسشتمآمشوزش«.آمشوزانکشالساسشتدانش هاومسائلفعلیبشررویهتثییردرمورد

ویژگیبارزآناست،منطقیاستکهحضوری،کهتعاملروزمرهاستادبادانشجودرکالس
ششوند،«تشثییر»رحلهترازاستادانسیستمازراهدورواردمرحلهآخر،یعنیماستادانسریع

توانگفتاینمرحلهدانشجوبااستادمحدودتراست.میاوندرسیستمازراهدورتعامل
درایشندروس،همشه،زیشرایابددربافتدروسزبانتخصصیاهمیتبیشتریمی«تثییر»

 شود.ایزبرمبناینیازدانشجویانتعیینمی
نیازهایدانشجویانبهانشدازهدروسزبشانازطرفدیگر،دردروسزبانعمومی،که

هشایخشود،ومهشارتتخصصیاهمیتندارد،تلقیاستادانازسطحاطالعشاتآموزششی
سشتکشهد.اینمسشئلهبشهایشنمعنادرهردوسیستمازراهدوروحضورییکسانبوتقریباا

بیششتریرادرایخشود،مشدتکاردردروسزبانعمومیدرطولارتقایحرفهاستادانتازه
وارد«تشثییر»گذرانندوکمیدیرتربشهمرحلشهمی«کارگونهوفعالیت»و«خویشتن»مراحل

شوند.می
 گیری نتیجه

براساسنتایجاینمطالعه،ایزیکهطرزتلقیاستادانزبانعمومیوزبشانتخصصشیرادر
عششاتآموزشششیواطال،کنششددوسیسششتمآموزشششیحضششوریوازراهدورازهششممتمششایزمششی

هشایست.منظورایناستکهدردانشگاهدربرخوردبادانشجویاناهاآنهایتدریسمهارت
ششوند،رو،واردمشیدردرتعشامالتازراهدور،ونشهروغیرحضوری،کهدانشجویانمعمشوالا
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د.کننهایتدریسخودرادرسطحباالییتلقیمیاستادانزبانتخصصیاطالعاتومهارت
توانازپاسشخبررسیکنیم،اینمسئلهرامیآمدهازپرسشنامهرامجدداادستهایبهاگرپاسخ
ت،اکاراستادانزبانتخصصیدردانشگاهسؤاالدرککرد.دراین91تا29سؤالاستادانبه

کالتدادنبهنیازدانشجویان،کنترلدانشجویانیکهمششهاییمانندپاسخازراهدوردرحوزه
 انبشهدانششجویان،مشدیریتدادنبهرشدهمهنشانیااختالالتیادگیریدارند،تو هرفتاری
تکدانشجویان،استفادهازراهبردهایهاییادگیریدانشجویی،مدیریتیادگیریدرتکگروه

ول لسشاتمناسببرایکنترلرفتارهایدانشجو،کنترلیادگیریوعملکرددانشجویاندرط
کردندوازمهشارتتلقیمیمطلعباطدانشجویان،خودراکامالاومدیریتنظموانضدرس،

کشهاسشتادانزبشانتخصصشیدرسیسشتمحشالیمطمشئنبودنشد،درهاکامالاخوددراینزمینه
هااطمینانندارند.حضوریگزارشدادندکهازاطالعاتومهارتخوددراینزمینه

شاندادکشهاسشتادانزبشانعمشومیدردانششگاهازراهدور،ن(9شماره)همچنین، دول
هشایتشدریسخشودکمشینسبتبهاستادانزبانعمشومیدردانششگاهحضشوری،ازمهشارت

عوض،استادانزبانعمومیدردانشگاهحضوریخودراازنظراطالعاتدرتربودند؛مطمئن
اولسشؤالآمدهازدهدستهایبهپاسخهاازدانستند.اینطرزتلقیترمیآموزشیکمیمطلع

ت،استادانزبانعمومیدردانشگاهازراهدورنشاندادندکهدرسؤاالمشخ است؛دراین
تدرستازدانشجویان،سؤاالهاییمانند:انتخابراهبردهایمناسبتدریس،پرسیدنحوزه

ریزیطیمؤیر،طراحیوبرنامههایارتباوریاکاربردنفنّتهیهوطراحیمطالبدرسیخود،به
تشر،ازمهارتخودمطمشئنهاهایتدریسمناسبوماننداین لساتدرس،تشخی روش

بودند.ازطرفدیگر،استادانزبانعمومیدردانششگاهحضشوریمعتقشدبودنشدکشهدرایشن
ها،اطالعاتبیشتریدارند.حوزه
کهسطحاطالعاتومهارتیکهاستادانمجموش،نتایجاینمطالعهحاکیازآناستدر
هایآموزشیحضوریکردنددرسیستمکارزبانعمومیوتخصصیدرخوداحساسمیتازه

باتعامالتهاییکهمستقیمااهایتدریس)حوزهوازراهدورمتفاوتاست.دربعضیازحوزه
مابتشیبشرتلقشیاسشتادانازرتشثییدانشجوبااستادارتبشاطدارد(،ماهیشتازراهدوردانششگاه

هشایدیگشر)از ملشهکشهدرحشوزهداشت،درحالیهاآناطالعاتآموزشیومهارتتدریس
ششد(،ریزیومدیریترویدادهایکالسیازسشویاسشتادمربشوطمشیهاییکهبهبرنامه نبه
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ند.ایشنپنداشتهایخودرادرسطحباالتریمیاستاداندانشگاهحضوریاطالعاتومهارت
هشایتشدریسدرایراکهبرشناختوتقویتمهشارتهایارتقایحرفهتفاوتاهمیتبرنامه
گیشریدهشد.تمرکشزبایشدبشرششکلنششانمشی،کیشدبیششتریدارنشدتثاستادانهردوسیستم

هایپاسخگوباشدکهاستادانومراکزتربیتمعلمرامسئولباالبردنسطحاطالعشاتسیستم
هشاییکشهازاسشتانداردهایکنشد؛اطالعشاتومهشارتهشایتشدریسمشیهشارتآموزشیوم

گیرد.ایمبنامیهایحرفهگرفتهبررویتوصیفتوان شدهطبقتحقیقاتصورتوضع
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ی ه طرز تلقی معلم از دانش و مهارترسشنامپ .(الف)پیوست   س خود های تدر

طرز تلقی از 
 دانش

سؤاالت
طرز تلقی از 

یس مهارت  های تدر
.انتخابراهبردهایتدریسمناسببرایتدریسموضوعاتخاص7   
.انتخابراهبردهایآموزشیکهباسطوحمختلفتواناییدانشجویانمنطبقباشد.2   
هاتدرستازدانشجویانبرایتسهیلیادگیریآن.پرسیدنسؤاال9   
هایخودم.تهیهوتنظیممطالبدرسیبرایکالس4   
آوردنمطالبدرسیمناسببرایدروسخودمدست.به0   
هایارتباطیواطالعاتیدرکالس.استفادهمؤیرازفّناوری6   
.تنظیموطراحی لساتدرسبراساسسرفصل1   
هایمختلفدانشجویاندرآنلحاظشدهباشد.تنظیمطرحدرسبهنحویکهتوانایی.2   
  هایتدریسمناسب.تشخی روش3 
صورتدانشجومحور.طراحی لساتدرسبه71   
کنندهبرایکمکبهپیشرفتدانشجویان.استفادهازبازخوردارزیابی77   
نشجویان.تدریسمتناسبباروندپیشرویدا72   
هایشفاهی،امتحانعملی(هایکتبی،آزمون.طراحیابزارهایارزشیابی)مانندآزمون79   
.تفسیرعملکرددانشجوبراساسنمراتامتحانی74   
هایدانشجویاندریادگیری.تشخی اشکاالتوناتوانایی70   
.استفادهازنوشمناسبارزشیابی76   
هایبرنامهدرسی.مدیریتفعالیت71   
.مدیریتدرستزمان72   
هایمقابله)باعواملوشرایطناخواستهونامطلوب(.برخورداریازمهارت73   
آوردنمحتوایتخصصیمربوطبرایآموزشدست.به21   
.مدیریتاضطراب27   
هایمناسبمدیریتکالسکارگیریتکنیک.به22   
زهاییمختلفدانشجویانگوییبهنیا.پاسخ29   
.کنترلدانشجویانیکهمشکالترفتارییااختالالتیادگیریدارند.24   
 انبهدانشجو.تو هبهرشدهمه20   
هاییادگیریدانشجویی.مدیریتدرستگروه26   
تکدانشجویان.مدیریتدرستیادگیریدرتک21   
یکنترلرفتارهایدانشجو.استفادهازراهبردهایمناسببرا22   
.کنترلیادگیریوعملکرددانشجویاندرطول لساتدرس23   
.کنترلنظموانضباطدردانشجویان91   
هاشدنبرایآنقائل.ابرازعالقهبهدانشجویانوارزش97   
بخشیدنبهدانشجویانبرایبیشترکارکردن.انگیزه92   
شجویانبهیادگیری.افزای عالقهدان99   
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مقایسه طرز تلقی 

 های ... استادان  دوره

طرز تلقی از 
 دانش

سؤاالت
طرز تلقی از 

یس مهارت  های تدر
.برانگیختنعالقهدانشجویاننسبتبهحوزهدرسیمن94   
.برانگیختنتفکرانتقادیدر لساتدرس90   
.تسهیلفرایندفکرکردنوتحریکآندرمیاندانشجویان96   
هاییادگیریوتدریسدانشجومحور.استفادهازفعالیت91   

(2171؛اانموهمکاران،2172،برگرفتهازاایوهمکاران)


