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 چکیده

پژوهی ابزاری برای تفکر و بهبود حین  و اقدام معلمچیز در تربیتکارورزی حلقه پیوند همه

 توسط آموزش رسالت تحقق و است و تربیت تعلیم جبهه مقدم خط درس عمل است. کالس

 اقدامدر کارورزی، به روش  پژوهش این .است پذیرامکان مطلوب کالسی مدیریت باوجود معلم

 انجام یادگیری-یاددهی اهداف به رسیدن برای کالس مدیریت بهبود بررسی و پژوهی، باهدف

کارورزی شامل  جلسه 20 کننده درجه دوم( مشاهداتکارورز دانشگاه فرهنگیان، )تسهیل .شد

 مجازی و حقیقی محیط دوم ابتدایی، در کالس در شاگردان و معلم ارتباط و تعامل ساعت 80

که منجر به ترسیم  رعایت حقوق و محرمانه بودن اطالعات سنج و باصورت دقیق و نکتهبهرا 

ای از چرخه مارپیچی شناسایی و این پژوهش شامل زنجیره رخ کالس شد را روایت کرد.نیم

 قصدها، عمل، مشاهده، تفکر و بازطراحی مجدد بهریزی و طراحی فعالیتتبیین مسئله، برنامه

 و هاروش اجرای با حقیقی و مجازی فضای داد، درنشان هایافته .جام شدان حل مسئله

 .کرد مدیریت مطلوب نحو به را کالس توانی متناسب، میراهکارها

 کالس درس، کالس حقیقی، کالس مجازی. پژوهی، مدیریت کارورزی، اقدام کلیدواژه:
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 مقدمه

 هایتالش کلیه دلیل همین به است؛ آموزاندانش به تدریس آموزش، فرآیند اصلی مأموریت

 فراهم مستلزم هدف این به دررسیدن موفقیت زند.دور می اساسی فعالیت این محور حول معلم

معلم  با آموزاندانش همراهی و پذیرش آرامش، از مطلوبی حد کالس و مناسب مدیریت بودن

 کلیه کالس را ( مدیریت1980)1گلیکمن و . ولفگانگ(1385)عالی و امین یزدی،  است

 آموزاندانش رفتار اجتماعی تعامالت شامل کالس هایفعالیت سرپرستی برای معلم هایتالش

 شده فرض کالس مدیریت برای اساسی جنبه چند تعریف این در. کنندتعریف می یادگیری و

 شامل کالسمدیریت  از مهمی بخش است؛ رفتار مدیریت یا انضباط هاآن از یکی که است

 رود.می کار به آموزاندانش بدرفتاری از جلوگیری منظوربه که است انضباطی هایاستراتژی

 و صمیمیت منظور مشخص شدن حدومرزآموزان بهبرای دانش رفتاری هایچهارچوب ترسیم

صالح،  پور میر رضا، 2005 مورسیا،)شاگرد با معلم از موارد حفظ نظم در کالس است  ارتباط

 پاداش، ساختار تعیین کالس، قوانین تدوین (.1395و موسوی ندوشن،  عابدینی اردکانی پور

 که فنونی هستند آموزان،دانش انضباطی خود برای هاییفرصت کردن فراهم و تمجید تشویق،

 مطالعات (.1398)فتحی، قرار دارند  معلمان اختیار رایج برای مدیریت کالس در ابزار عنوانبه

 اثربخش مدیریت در کلیدی عاملی هاآن اجرای و قوانین تعیین که دهدمی نشان کالسیک

 به را هاآن تواندنمی نگیرد، شکل آموزاندانش همیاری با قوانین این کهوقتی تا اما است کالس

( 1398در همین راستا بهارلو و بهروز ) (.1394)رضایی و حقانی،  برانگیزاند پیروی کردن

 کالس در آموزاندانش جانبههمه مشارکت و آموزشی مطلوب نتایج به رسیدن معتقدند برای

 شودمی انضباط شامل کالس مدیریت است، لذا کالس بر نظم حاکم ساختن قدم اولین درس

 .نیست آن به محدود کهدرحالی

 اصوالً این اما تأثیر دارند کالس جو ایجاد در زمانطور همبه مدیریت کالس درس و یادگیری

 ازجمله تدریس نوین هایروش کاربرد امروزه باوجوداینکه شود،می گرفته نادیده ارتباط

 اما گرددمی توصیه پیوسته همیارانه مشارکتی هایآموزش یا محور آموزدانش هایروش

)قاضیان، ستوان، دهدار و عالی شیر  پابرجاست همچنان سنتی با رویکردهای کالس مدیریت

 .(1396مرد، 

                                                           
1- Wolfgang & Glickman 
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 و معلم تدریس هایروش معلم، شخصیتی هایویژگی شامل کالس مدیریت بر مؤثر عوامل

جلب کردن  برای معلم یک اعمال مجموعه به تدریس فنون .باشدمی تدریس فنون از استفاده

 به نسبت آگاهی و آشنایی شود.می گفته کارآمد و اثربخش تدریس منظورآموزان بهتوجه دانش

 خشونت از استفاده بدون شودمی باعث معلم توسط درس کالس در هاآن اعمال تدریس و فنون

اگر مدرس هنگام (. 1372)صفوی، سازد  حاکم را نظم و کند مدیریت کالس را بدنی تنبیه و

تدریس فقط از یک یا چند روش خاص آموزش استفاده کند، ممکن است سبب خستگی 

و درنتیجه در نظم و انضباط کالس اختالل توجهی کنند فراگیران شود، آنان نسبت به درس بی

 (.1394)رضایی و حقانی، ایجاد کنند 

های فلسفه، برنامه درسی، اصول تنیده از مؤلفهواره درهممدیریت کالس شامل یک طرح

 باشدهای معلم و زمینه میای، تعامالت و ارتباطات انسانی، ویژگیمدیریت، توسعه حرفه

 (1398اکبری و داوودی، )مشکی باف مقدم، چرابین، 

مدیریت کالس درس در فضای مجازی تحقیق زیادی صورت نگرفته است، اما نتایج  ٔ  درزمینه

 مجازی دهد بیشتر به مزایای آن پرداخته است. آموزشهمان تحقیقات محدود، نشان می

 رایانه، بر مبتنی آموزش وب، بر مبتنی آموزش همچون اعمال و فرآیندها از وسیعی مجموعه

 اینترنت، راه از محتوا ارائه شامل و گیردمیبر در را دیجیتالی هایهمکاری و مجازی هایکالس

 آموزش مجازی در شود.می فشرده هایلوح و تلویزیون صوتی، نوارهای ای،ماهواره هایشبکه

 زمینه، هر در یادگیری امکان جدید، پارادایم یک آوردن وجود به با سنتی، آموزش با قیاس

 محیط به نسبت مجازی محیط مزایای از. است کرده فراهم را زمان و مکان هر در فرد، هر برای

)رستگار، زارع،  کرد اشاره مکانی و زمانی انعطاف و منابع به دسترسی سهولت به توانمی سنتی

این ابزارآالت و مدیریت آن نیازمند الزاماتی است که آموزش و (. 1392سرمدی و حسینی، 

 که است ایشدهریزیبرنامه یادگیری دور، راه از سازد. آموزشسازی معلمین را ضروری میآماده

)کرمی، سعیدی  گیردمی صورت هم از جدا هایمحیط در آموزش و یادگیری معموالً آن در

 به آسان دسترسی مجازی، محیط در اطالعات سریع گردش(. 1398الهی،  پور، سرمدی و فرج

 مدیریت و بندیطبقه و تحلیل مستلزم آن، از مؤثر استفاده و است ساخته مقدور را اطالعات

 که دهدمی نشان مجازی یادگیری یهامحیط درباره شدهانجام هایپژوهش نتایج .است صحیح

 مسئله، حل هایمهارت کسب پرورش به حضوری درسی هایمحیط از بیش هامحیط این

 طوربه .کندمی کمک اجتماعی روابط برقراری و پیچیده هایموقعیت در گیریتصمیم مدیریت،
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 در است ولی بوده مدرس اختیار در تدریس و کالس فرایند کنترل حضوری، آموزش در سنتی

 عمدتاً یادگیری فرایند کنترل وظیفه و دارد ایحاشیه نقش مدرس مجازی یادگیری هایمحیط

 (.1386عسگری،  نادری و علی)سراجی، عطاران،  است شاگرد عهده بر

 و هاقابلیت از و نشوند دیده تدارک خوبیبه هادوره این اگر مجازی آموزش طرفداران اعتقاد به

 یادگیرنده برای جذابیت از هاآموزش این نشود، استفاده خوبیبه اطالعات فناوری امکانات

 (.1392)رستگار، زارع، سرمدی و حسینی،  نخواهند بود برخوردار

طور های مجازی بود، اما مطالعاتی که بهنتیجه تحقیقات قبلی حاکی از اثرات مثبت آموزش

 شده مشاهده نشد.های مجازی )آنالین و یا آفالین( پرداختهمشخص به مدیریت کالس

 روزمره مردم اثر وزندگی اقتصاد کل ، بر"119کوید" ویروس از ناشی واگیردار شیوع بیماری

معلمین و  روانی عاطفی، سالمت ها،تم آموزشی مدارس، دانشگاههمچنین سیس گذاشت،

 بهداشت و اضطراری وضعیت یک با این بیماری، جهان دلیل قرارداد. به شاگردان را تحت تأثیر

 یهازنجیره 19کوید  گیریهمه": گفتند 2متحد ملل سازمان تحلیلگران شد. روبرو عمومی

 طی در کشور 100 به نزدیک ملی مرزهای. کندمی مختل را المللیبین تجارت و جهانی عرضه

نابسامان که  اوقات این " شدت کاهش یافت.به گردشگری و مسافرت شد، بسته گذشته ماه یک

 در تجدیدنظر و نوآوری به را آموزشی های زیادی را به خطر انداخت، مؤسساتجان انسان

 معمول سبک در که کرد ترغیب را هاایحرفه همچنین و واداشت یادگیری-یاددهی فرایندهای

 در که است کرده وادار را حتی متخصصان 19 کوید. کنند تجدیدنظر یادگیری-آموزش فرایند

 در زیادی تأثیر گیرهمه بیماری این رودمی انتظار. کنند تجدیدنظر آموزش مرسوم روش مورد

 داشته جهانی آموزش بر مثبتی تأثیر عنصر گردد اینبینی میباشد پیش داشته جهانی آموزش

بر  ،4ویروس کرونا شیوع .(2020، 3بود )پریاناکایسنق جهانی تربیت و تعلیم در نعمت یک و

 سمت بهها دانشکده و مدارس بیشتر و داد اختصاص خود به را زیادی عوارض آموزش سیستم

 چشمگیری طوربه کالس یا و آموزش برای که افزارینرم بسترهای. رفتند آنالین مطالعه

 و افزاریمنر هایبرنامه از بسیاری روازاین و درآمدند چرخش به درجه 360 کردندمی استفاده

                                                           
1- COVID-19 
2 -DESA 
3- Priyanka Singh 
4 -CORONA VIRUS 
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 یا مزیت یک شاگردان برای آموزش نوع این اینکه اما کردند؛ پیدا نجات آنالین هایشرکت

 باید مربیان نه، یا بخواهیم (. با این شرایط چه1،2020بانسل) است، جای تردید است محرومیت

 خانه در تدریس برای را مربیان کرونا ویروس گیریهمه. دهند تغییر را خود تدریس شیوه

 کندمی مجبور را مربیان شرایط این های مافوق،های مقاماساس دستورالعمل بر. کندمی تقویت

 شهری مناطق مربیان برای درواقع .دهند آموزش آموزان دانش به آنالین سیستم طریق از تا

 مربیان برای مشکالت این .کنند استفاده آن از دارند عادت هاآن زیرا شودنمی ایجاد مشکلی

 سیگنال قبیل از مشکالتی آموزان افتد دانشمی اتفاق گاهی. بیشتر است اینترنت شبکه از دور

 مواجه شودیادگیری با مشکل  و آموزش و روند اینترنت به دسترسی حتی داشته و یا ضعیف

 (.2،2020)هنی

اداره کالس، چگونگی برقراری ارتباط با  یهاسازی مهارتبهینه برای معلمان تجهیز نو

دارد رفتاری، نیاز به آموزش قبل و پس از خدمت  و توسعه عاطفی اجتماعی، روابط شاگردان،

آموزش و  اصولی، دهسازمان دانشجو معلمان درباره اغلب. (3،2006آرنس-فاین و اردکوئیست)

متفاوت است. تا حدی که  واقعی با شرایطها آن اند، اما دانشیدهددورهمدیریت کالس، 

ی هادانشگاهیعنی تفاوت آنچه در  "شوک واقعیت"وینسیتن از آن با اصطالح مواجهه با 

 بینند، یادهای حقیقی که در سال اول خدمت میخوانند با آنچه در کالسمعلم میتربیت

 عمریک برای را معلمان تواندنمی های رسمی فعلی،آموزش هرچند ،(41988)وینستین ندکمی

 معلمان از میان برخی دراما  (2009، 5وی، مورفی، رات وهالای آماده کند )کنحرفه خدمات

اداره  زیادی در بینند مشکالتها آموزش نمیکالس انواع مدیریت برای کافی،اندازه به که

معلم را های دوران تربیت( که ضرورت آموزش6،2007)داک است شدهگزارشهایشان کالس

 سازد.ازپیش آشکار مییشب

 و مشترک پذیریمسئولیت بدون مشکالت که معتقدند متقابل تأثیر نظریه از طرفی، پیروان

کارگزاران اصلی کالس  .نیست حلقابل گیریتصمیم در درگیر هایطرف همه کامل مشارکت

                                                           
1 -Bansal 
2- Henny 

3 -Fayne & Ortquist-Ahrens 

4 -Weinstein 
5-Conway, Murphy, Rath & Hall  

6 -Duck 
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 جانب از باید نیز مشکل حل بنابراین و دارند نقش مشکل پیدایش یعنی معلم و شاگرد در

های دانشگاهی بر این باورند که آنچه منتقدان پژوهش (.1391)تابر، گیرد  صورت هاآن هردوی

ملی و های عتر مسائل نظری است تا کاربستشود بیشهای دانشگاهی حاصل میاز پژوهش

های . طرفداران پژوهش(1393)مهرمحمدی و همکاران،  برندمعلمان از آن بهره کافی را نمی

کالسی و مبتنی بر رفتارهای عاملیت معلم، بر این باورند که بازیگر اصلی کالس در فرایندهای 

ای اداره کالس خود یادگیری، شاگرد و معلم هستند، معلمین برای بهسازی و حرفه –یاددهی 

ای شاگرد است، باید فاصله بین نظر و عمل را که همانا آموزش، یادگیری و بالندگی همه جنبه

پویا،  )قاسمی کاهش داده و با پژوهش حین عمل اقدام به اصالح مشکالت کالسی نماید

1382). 

های زیاد درس کارورزی در تجهیز تالش شده است تا با استفاده از قابلیتدر این مطالعه 

و با ابزار مشاهده مستقیم از کالس  (2009، 1نومعلمان قبل از شروع خدمت )کار و کمیس

ای، شرایط اداره کالس در یک برهه خاص از دیده و حرفه)مطالعه موردی(، توسط کارورزدوره

است،  شدهیقی و مجازی در یک سال تحصیلی باهم، فراهمزمان که فرصت مشاهده کالس حق

هایی جهت بهبود آن موردنقد و ارزیابی قرار گیرد، عوامل مخل مدیریت کالس، بررسی و راه

 ارائه گردد.

 شواهد )توصیف وضعیت موجود(

ساعت تعامل و ارتباط  80جلسه کارورزی نگارنده، شامل  20گزارش زیر ماحصل مشاهدات 

تا  1398گردان در کالس دوم دبستان در محیط حقیقی و مجازی طی مهرماه معلم و شا

سنجی کامل مورد مشاهده، نگارش و نقد قرارگرفته است. است که با نکته 1399اردیبهشت 

هایی برای حل مسئله شده است. یابی، تبیین مسئله و طراحی فعالیتازآن اقدام به مسئله پس

 .شود و مدیریت کالس نگریسته هاهمه پدیده رف بهطبی نگاهی با شد سعی همواره

 سجاد مشهد بلوار در واقع 3در ناحیه  ایهای مدرسهترین معلمباسابقه معلم این کالس یکی از

کند همه درسی است و تالش زیادی می است، معلم فردی دلسوز که نگران محتوای برنامه

آموزان نداشت، توقعات خود را با درس را به شاگردان منتقل کند. از ابتدای سال قراری با دانش

ها در میان نگذاشت و مشارکت آنان را طلب نکرد. معلم برای اداره کالس با صدای بلند از آن

                                                           
1- Carr & Kemmis 
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کند. ردان از سوت استفاده میخواهد که ساکت باشند و برای ساکت کردن شاگها میبچه

شاگردان در تدوین قوانین و مقررات کالس نقشی نداشتند و معلم در این زمینه به آنان آگاهی 

الزم را نداد. اکثر اوقات در حال عصبانیت و تالش برای آرام کردن و گوش دادن شاگردان به 

ملی مثل روخوانی، حل های غیرتعاکند از روشدرس است، وقتی با سختی آنان را ساکت می

کند و اجازه سؤال، تمارین تکراری، توضیح تند و سریع مطالب کتاب برای تدریس استفاده می

دهد، او عجله دارد تا شاگردان مجدد آموز نمیصحبت و اظهارنظر پیرامون درس را به دانش

آید که پیش می اند، درس را تمام کند و زنگ کالس به پایان برسد. کمترسروصدا راه نینداخته

آموزان را به همراه این کار اعتراض سایر دانش آموزی را تشویق و تمجید کند چوندانش

کند. ارائه سرفصل به هر قیمت است و توجه چندانی به توجه میشدت جلبآورد، آنچه بهمی

ب شود. محتوای درسی در حد کتااند یا خیر؟ نمیکه آیا شاگردان مطلب را متوجه شدهاین

شود در همه شود. ا ز امکانات فناوری موجود در کالس، استفاده نمیفقط از طرف معلم ارائه می

آموزان در جلسات روش تدریس معلم ثابت است و اجازه مشارکت فعال و درگیر شدن دانش

های ریاضی و نگارش را به شود. معلم اجازه فکر کردن و حل تمرینفرایند تدریس داده نمی

خواهد عیناً وارد دهد، حل تمارین را روی تخته نوشته و از شاگردان میمیها نبچه

 کند.آموز ناخوشایند و پرتراکم معرفی میدانش 38هایشان کنند. معلم فضای کالس را با کتاب

در اکثر اوقات در کالس هنگام ارائه توضیحات توسط معلم )تدریس(، حل سؤاالت پای تخته و 

ها مشغول حرف زدن با یکدیگر هستند و آموزان؛ بچهصحبت دیگر دانشیا زمان روخوانی یا 

دهند. در این های معلم گوش نمیزنند، طوری که به تذکرات و اخطارنظم کالس را بر هم می

دست بسیار زیاد کند. موارد ازاینشرایط معلم از سوت زدن برای کم کردن سروصدا استفاده می

ها، گزارش کارورزی دانشگاهی نگارنده موجود است. مطابقهای مشاهده شد که در گزارش

 رعایت را نظم کنند،نمی پیروی قانونی و قاعده هیچ از آموزاندانش که است آن از شواهد حاکی

 کنار نشستن برای دائمها بچه. روندمی تخته کنار و سکو سمت به معلم اجازه بدون و کنندنمی

کنند و خواستار عوض کردن جای خود هستند، رغبت می جروبحث باهمها صندلی و یکدیگر

 کم هاآن میان در همدلی و همکاری طورکلیبه و شودنمی دیدهها بچه میان در زیادی به درس

 توزیع دفترها، تصحیح درس، روی از روخوانی آمدن، تخته پای مانند مسائلی برای هاآن .است

 .کنندمی وجدلبحث همدیگر با و دارند اختالف... و هابرگ کار
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 که نکشید طولی شد و خبرها داغ تیتر اسفند خبر شیوع ویروسی جدید به نام کرونا از اوایل

همه ابعاد جامعه محلی  زمان کوتاهیمدت عرض در و رسید هم دانشگاه فرهنگیان خبر به این

 تأثیر تحت های درس راازجمله آموزش و کالس چیزهمه و جهانی درگیر این موضوع شدند و

 .قرارداد

 شود،می بیشتر لحظهبهلحظه مبتالیان اخبار جمهوری اسالمی حاکی از آن بود که تعداد 

 هایبخش شدند، تعطیل... و خدماتی آموزشی، رفاهی، مراکز پیداکرده، افزایش ومیرهامرگ

در پی تعطیلی مدارس،  .شد صادر شهرها در ایران قرنطینه دستور درنهایت و شلوغ بیمارستانی

 معلم این کالس در تکاپو برای ادامه فرایند آموزش و اداره کالس، در فضای مجازی شد.

کارورزی طبق  گزارشات ثبت و مشاهده برای مدرسه در حضور امکان این وضعیت، با

 بنابراین از آغاز شد؛ مجازی فضای در کالس مشاهدات نگارش و ریزی قبلی وجود نداشتبرنامه

 اقتضای به بعدی گزارش 8 و واقعی درس کالس مشاهدات از گزارش 12گزارش،  20 مجموع

 .شد ضبط و ثبت کالسی هایگروه و مجازی فضای طریق از بحرانی شرایط

کالس درس به فضای مجازی منتقل شد. تا قبل از عید در برگزاری  1398از نیمه اسفند 

مدت بود. با همه تصمیمات مقطعی و کوتاهکالس مجازی سردرگمی فراوانی وجود داشت و 

دانستند که تا اندازی از آینده این پدیده وجود نداشت معلم و مدرسه نمیتوجه به اینکه چشم

چه زمانی ممکن است بخواهند در کالس مجازی تدریس نمایند. بعد از عید کالس در صفحات 

ت اجتماعی از طریق گروه و ها در صفحاتری به خود گرفت، بعضی کالساجتماعی شکل جدی

های ساختاری، تشکیل شد. کارورز به دلیل محدودیت "شاد"ها در فضای کانال و بعضی کالس

های مجازی مشهود بود، طبق اما آنچه در کالس های شاد را نداشت؛امکان حضور در کالس

و  ی بودروال قبل، در این دوران هم هدف اساسی؛ آموزش، انتقال اطالعات و محتوای درس

 شده بود.مدیریت کالس به حاشیه رانده

موقع در آرام بود، شاگردان و معلم بههای مجازی، جو و فضای کالس بازهم نا به در کالس

داد بیشتر از کانال استفاده کند و با بارگذاری شدند، معلم ترجیح میکالس حاضر نمی

طرفه که در کالس های توضیح یکوههای تدریس که از قبل آماده کرده بود، با همان شیصوت

ها در هنگام تدریس برای موقع بچهکرد. حضور بهبرد، اقدام به ارائه درس جدید میبه کار می

کرد. بعد از آموز در هر ساعتی از روز حضورش را اعالم میمعلم مهم نبود بنابراین دانش
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مربوط به دروس ریاضی و علوم برگی که فقط  بارگذاری محتوای آموزشی بالفاصله تکالیف کار

شد. هیچ قاعده و قانونی برای زمان و سایر دروس به حاشیه رانده می شد وبود، ارائه می

کرد ها در گروه اعتنایی نمیوگوهای بچهبود، معلم به گفت چگونگی تحویل تکالیف مطرح نشده

آموزان اصالً بعضی از دانش تکالیف بود. داد، تصحیح بعضی ازها میو تنها بازخوردی که به آن

نشده و مورد ارزشیابی قرار اوقات تکالیف دو یا چند نفر تصحیحفرستادند و بعضیتکلیفی نمی

گر شد که نظارهمادران در گروه حضور پررنگ آنان را یادآور می گرفت. در این مواقع پیامنمی

شد و ، معلم متوجه اشتباه میآمدندخواهی از طرف فرزندانشان برمیکالس بودند و به سهم 

کرد. در این دوره نظارت و دخالت بعضی اولیا بعد از عذرخواهی اقدام به بررسی تکالیف می

تر شد و بر همه امور های مجازی نسبت به قبل خیلی پررنگخصوصاً مادران در کالس

شد. در چند فرزندشان اشراف داشتند. گاهی قطعی اینترنت باعث اختالل در کالس آنالین می

کردند که در آن لحظه خواست شاگردان ادعا میمورد وقتی معلم از شاگردان تکلیف می

 آزمایی نداشت. بلیت راستیاند. این ادعاها قااینترنت قطع بوده و صدای معلم را نشنیده

درپی معلم، بیانگر های پیپیام کردند،آموزان در زمان مقرر تکالیفشان را ارائه نمیدانش

تذکراتی راجع به رعایت این موارد بود، اما پیگیری مستمر موارد مشاهده نشد. هرچند محتوای 

درسی تمام و کمال تدریس شد اما نابسامانی و پراکندگی در مدیریت کالس آنالین و فضای 

مجازی ادامه پیدا کرد اما شکل ظاهری آن با گذشته متفاوت بود. دیگر از سروصدا، دعوای 

 صدای بلند سوت معلم خبری نبود. دان، فریاد وحضوری شاگر

 بیان مسئله

های حقیقی، شاگردان دائماً به معلم مشاهدات حاکی از آن است که در زمان برگزاری کالس

ها با صحبت و تذکرات معلم آرام کردند، سروصدا در کالس زیاد بود و بچهاعتراض می

کاست اما وت کشیدن کمی از سروصدا میشدند، معلم با متوسل شدن به فریاد زدن و سنمی

یادگیری محقق –هنوز کالس وضعیتی ناآرام و ملتهب داشت. در این جو و فضا اهداف یاددهی

شد و شرایط برای آموزش فراهم نبود. شاگردان و معلم از این وضعیت ناراضی بودند و نمی

نظمی در اداره کالس با بیمندی و لذت نداشتند. در زمان بروز کرونا هم این احساس رضایت

 اشکال جدید در فضای مجازی ادامه داشت.

پژوهی صورت گرفت و گزارش آن ثبت شد،  ای که درصدد رفع آن عمل اقدامترین مسئلهمهم

نظمی و عدم مدیریت کالس که منجر به بازماندن شاگردان آن بود که برای مرتفع شدن این بی
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هایی که حلشد، راهدرک احساس رضایتمندی می و عدمیادگیری  -و معلم از اهداف یاددهی

نظران پیشنهادشده است، شناسایی و به بوته آزمایش گذاشته شود، آثار و نتایج توسط صاحب

 آن مورد تحلیل و رابطه نظر در عمل موردنقد و بررسی قرار گیرد.

 روش

و یا کارورزان  بایستی توسط معلمین 2( معتقدند پژوهش حین عمل1985) 1و ابوت الیوت

صورت گیرد. درس کارورزی در دانشگاه فرهنگیان یک موقعیت بسیار ویژه، متمایز و ممتاز 

. کارورز این پژوهش در درس (1394آباد، زاده و رزمیان فیض باف مقدم، محمود )مشکی است

و  هاای، حقایق، رخدادها و پدیدهگر حرفهعنوان مشاهدهبود که به دیدهکارورزی، آموزش

دقت، بدون عدسی خاص مشاهده و  اول کالس را بدون واسطه و باهای نایاب و دستاتفاق

جویی و با استفاده از اصول پژوهش حین عمل، گری و مشارکتتوصیف نماید و باروحیه پژوهش

بزند.  (1397)خنیفر و مسلمی،  با هماهنگی استاد راهنما و معلم کالس دست به اقدام پژوهی

م مکلف بود قضاوت خود را تا اطمینان کامل به تأخیر اندازد و مسائل واقعی کالس معل دانشجو

نویسی؛ توصیف، شناسایی و تبیین نماید. این را با ابزار مشاهده، ضبط صدا و تصویر، گزارش

ای این فرصت را دارند و برای هر خواننده (1394)احمدی، ها شخصیت، لحن و جزئیات گزارش

پژوهی و  حاضر به روش اقدام ا خود را در این شرایط سهیم بداند. پژوهشکنند تفراهم می

در پی پاسخ به مواردی  کرونا، ویروس شیوع از بعد و قبل درس کالس مدیریت بررسی باهدف

حل توان برای آن راهقبول شده بودند اما میکه در مدیریت این کالس مسئله آفرین و غیرقابل

 منظوربه کالس نظم و مدیریت بهبود هدف اصلی این مطالعه، درواقعکرد، انجام شد.  پیدا

مثابه در این راستا کارورز دانشگاه فرهنگیان، به .بود یادگیری-یاددهی اهداف به رسیدن

 شامل کارورزی جلسه 20کننده درجه دوم( در کالس درس حضور یافت و گر )تسهیلمشاهده

 شاگردان و معلم ارتباط سازی صدا، تحلیل تعامل ویادهبرداری، پیادداشت ساعت 80های روایت

سنجی، رعایت حقوق و محرمانه بودن نکته با مجازی و حقیقی محیط ابتدایی، در دوم کالس در

این پژوهش شامل  منجر به ترسیم تصویر نسبتاً دقیقی از این کالس شد. اطالعات شخصی

ها، عمل، ریزی و طراحی فعالیتمسئله، برنامهای از چرخه مارپیچی شناسایی و تبیین زنجیره

 فضای در هم که داد نشان هایافته .شد حل مسئله قصدمشاهده، تفکر و بازطراحی مجدد به

                                                           
1- Elliott & Ebbutt 

2 -Action Inquiry 
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 نحو به را کالس ی مناسبراهکارها و هاروش اجرای با توانمی حقیقی فضای در هم و مجازی

 .کرد مدیریت کارآمد و مطلوب

شده، طراحی فعالیت نماید. این طراحی علم برای حل مسئله شناساییم بر این اساس، دانشجو

 توسط معلم راهنما و استاد راهنما مورد تائید قرار گرفت.

 طورقطع، یقین حاصل شد که اداره این کالس با مشکل مواجه است و بررسیزمانی که به

یادگیری بهتر اتفاق –مستندات نظری ادعا کردند که با مدیریت بهتر کالس اهداف یاددهی

معلم اقدام به  افتد و شاگردان و معلم احساس رضایتمندی بیشتری خواهند کرد، دانشجومی

آمده بر مبنای پیشنهادهای علمی و طراحی و اجرا در حین عمل بر اساس شرایط پیش

های بعدی و وتعدیل در انتخاب فعالیتمسئله، جرحمستندات و بر اساس میزان پیشرفت حل 

 دامه مسیر طرح انجام داد، درنهایت نتایج، گزارش گردید.ا

 هاوتحلیل دادهتجزیه

آمده مدیریت کالس های این مشاهده حاکی از آن بود که هرچند با شرایط غیرمترقبه پیشداده

است که شکل آموزش مجازی فرصت قبل و بعد از کرونا در ظاهر تغییر کرد اما حقیقت آن 

خوبی مدیریت را پنهان نمود. قبل از کرونا، مدیریت در این کالس به های خاصنمایش پدیده

کردند. شاگردان دچار خوبی ایفا نمیشد، هر دو بازیگر اصلی کالس نقش خود را بهاعمال نمی

بالتکلیفی، سردرگمی، شلوغی و نارضایتی بودند، حالت منفعل داشتند و فضای کالس برایشان 

دادند، باهم جروبحث و دعوا داشتند و به به حرف معلم گوش نمی بود، کنندهیکنواخت و کسل

بخشی را تجربه آموزان شاد و بشاش نبود و لحظات لذتمند بودند. چهره دانشمعلم گله

کرد. این کردند. معلم نیز احساس خوبی نداشت و در هر فرصتی این نارضایتی را ابراز مینمی

ی فرایند یاددهی یادگیری نیست. در این فضا آموزش فضای مناسبی برا شرایط مسلماً جو و

افتد. در دوران کرونا این آشفتگی در گیرد و عمل تربیتی اتفاق نمیخوبی صورت نمیبه

رخدادهای کالس به این وضوح نمایان نبود. هرچند معلم به همان شیوه انتقال اطالعات در 

ها نداشت، مجبور به ساکت کردن چهحال ادامه فعالیت بود ولی نگرانی از باب سروصدای ب

زد و فقط گوینده اطالعات کتاب ها برای شنیده شدن صدایش نبود، فریاد و یا سوت نمیبچه

تر به نظر بود. در این فضا و با توجه به سن شاگردان، نقش دخالت اولیا در این برهه بااهمیت

لب از عهده او ساقط و بر دوش رسد. تفاوت عمده در این شرایط آن بود که دغدغه فهم مطامی



 تربیت معلمفصلنامه علمی ـ مطالعات کارورزی در  / 12

 

آوری های فناولیا گذاشته شد. در مدیریت کالس پس از گرونا، توان فناوری معلم و زیرساخت

 اهمیت بیشتری پیدا کردند.

 نظرانهای پیشنهادی صاحبراه

سو و شاگردان در مقابل او قرار دارند، های حقیقی، زمانی که معلم در یکدر فضای کالس

هایی سرکش مسئولیت شاگردان ؛ به( برای مدیریت بهتر کالس معتقدند1398هروز )بهارلو و ب

 غیاب حضور شاگردان، مسئول عملی کارهای و دفاتر آوریجمع مأمور سرگروه، مثل نماینده،

 انرژی کردن آزاد جهت فرصتی کنید؛ صحبت خصوصی صورتبه خاطی شاگردان با و... بدهید.

 کالس چیدمان یا و کنید استفاده شاگردان جابجایی از امکان صورت شاگردان فراهم کنید و در

های شکل صندلی uنظران معتقدند با چینش در همین راستا بعضی صاحب. دهید تغییر را

)رضایی و توانند مشارکت بیشتر را جلب کنند کالس، تسلط بیشتری بر شاگردان دارند و می

دادن احترام بین معلم و شاگرد را تحکیم کنید،  دست گوید؛ با( می1391تابر ) .(1394حقانی، 

 ها را صداآن احترام بگویید و با آقا یا دهید، به شاگردان خانم گوش آموزاندانش سخنان به

ببرید،  بین از را نامطلوب رفتارهای ریشه و بسپارید، اساس خاطر به را آموزاندانش بزنید، نام

 حواس درس شروع از برقرار کنید، پیش چشمی کنید، ارتباط ها را به شاگردان واگذارمسئولیت

 را تقویت نمایید. تعلق به گروه حس و ایجاد کنید و کارگروهی متمرکز را آموزاندانش

 هایحرکت صدا، به هنگام تن کردن وزیادکم ( برای ایجاد شرایط بهتر از1398) بهارلو و بهروز

 و موقعبه هایمکث وقت،به ایما و اشارات کلمات، و مفاهیم از بعضی روی تأکید موقع،به

 هدفمند استفاده کنید.

در اکثر مطالعات حاضر بیشتر به مدیریت کالس حقیقی و چائی که معلم و شاگرد به شکل 

های قبل از کرونا درباره است. تحقیق شدهگیرند، پرداختهحضوری در کنار هم قرار می

ای داشت و اجباری در برگزاری آن نبود. شیوع ویروس های مجازی بیشتر جنبه توصیهکالس

اجبار به سمت فضای مجازی کشاند و گریزی از این پدیده کرونا در سطح جهان آموزش را به

ها وجود ندارد و در حال حاضر همه گونه کالسای در مورد اینگردد تجربهنبود. یادآوری می

 د.زمان در حال تجربه این شرایط هستندنیا هم

 آموزش نظام اندازیراه برای الزم هایمؤلفه ترینمهم از نظران این حوزه معتقدند، یکیصاحب

معلم  از حرکت جدید، آموزشی هایسبک یادگیری،-یاددهی هایپارادایم تغییر مجازی،
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 (.1384)نصیری،  است ارزشیابی و آموزش نوین هایروش سمت شاگردمحوری، به محوری

 آموزش هایدوره شاگردان. هستند معلمان و فراگیران مجازی، یادگیری محیط اصلی بازیگران

 پذیرنده پذیر،مسئولیت خودانگیخته، باید باشند؛ داشته درس کالس در فعالی نقش باید مجازی

 از هامحیط این در نیز معلم نقش .باشند کارگروهی دادن انجام به مایل و انتقادی تفکر

 .یابدمی تغییر آموزشی طراح و ناظر کننده،تسهیل به اطالعات دهندهانتقال

 جذابیت موجب فراگیر با تعامل و متن تصویر، صوت، مانند آموزشی متفاوت عناصر از استفاده

 فراهم کردن (.1390)شاه بیگی و نظری،  شودمی هدفمند فراگیری و کالس فضای بیشتر

 مجازی فضای در هاکالس برگزاری اثربخشی تواندمی و خالقیت نیز مهارت پرورش برای زمینه

 و محرک سؤاالت پرسیدن همچون هاییشیوه کارگیریبه (.1393)کیان،  بخشد بهبود را

 در شاد فضای ایجاد و مسابقه، سرگرمی از استفاده مباحثه، و مناظره به تشویق برانگیز،چالش

 در .(1394)احمدی،  است مؤثر آن کنترل و اداره در که است مواردی از مجازی هایکالس

 مؤثر، مدیریت درس، دهیسازمان نحوه بیان، شیوایی درس، بر معلم تسلط مجازی، هایآموزش

)شاهسونی،  مهم است تدریس مختلف هایروش از استفاده و سختگیری قاطعیت، انگیزه، ایجاد

 (.1393و ظریف صنایعی،  فرج الهی

 های پیشنهادیطراحی و اجرای فعالیت

این راستا کارورز باراهنمایی استاد و کسب اجازه از معلم اقدام به طراحی چند فعالیت نمود. در 

 شدت از طرف معلم دلسوز مورد استقبال و پشتیبانی اجرایی قرار گرفت.این طرح به

عنوان ( قصد شد به1980و همکاران ) ( به نقل از اندرسون1394به پیشنهاد رضایی و حقانی )

قوانین کالسی باهدف رعایت نظم و انضباط، تقویت توانایی کنترل رفتار، رعایت اولین گام، 

طورکلی ارائه یک چارچوب برای رفتار در کالس با همکاری معلم و شاگردان حقوق دیگران و به

پذیری آموزان ایجاد حس مسئولیتوضع گردد. هدف از مشورت و نظرخواهی از خود دانش

 ن بود، این فعالیت باکمی اصالحات، در فضای مجازی نیز ضروری بود.بیشتر در رعایت این قوانی

باهدف ارج نهادن به  "دختر خوب هفته  "(، اجرای طرح تشویقی 1382به پیشنهاد فتحی )

اخالقی و آموز، افزایش انگیزه برای یادگیری و انجام تکالیف، تقویت خوشکوشش و تالش دانش

در اجتماع کوچک کالس در نظر گرفته شد. با ایده از این طورکلی تقویت رفتارهای مطلوب به
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های کوچک دونفره تشکیل و بر اساس میزان طرح، در این کالس تصمیم بر آن شد که گروه

 ها مورد تشویق قرار گیرند.همکاری، گروه

( اجرای دو روش امالی گروهی باهدف اجتماعی شدن و تقویت توانایی 1391به پیشنهاد تابر )

ها برای ری ارتباط دوستانه، مشارکت و درگیر شدن در فرایند تدریس و ... از دیگر طرحبرقرا

 بهبود مدیریت کالس بود.

تغییر چیدمان کالس و جای شاگردان باهدف کنترل ( 1398اساس پیشنهاد بهارلو و بهروز ) بر

 و آرام کردن فضای کالس بود.

( حضوروغیاب شخصی 1391پیشنهاد تابر ) اساس گفته پیروان نظریات تأثیر متقابل و به بر

 آموزان پیشنهاد شد.پذیری دانشمنظور افزایش مسئولیتبه

ها و فنون جدید ( اجرای تدریس به شیوه فعال و استفاده از تکنیک1372پیشنهاد صفوی )

 تدریس بود.

عملکردی دروس مختلف -( انجام تکالیف ترکیبی1396به پیشنهاد قاضیان و همکاران ) 

آموزان، فراهم شدن زمینه بروز خالقیت، ایجاد ارتباط بین های دانشمنظور افزایش مهارتهب

 ها به کالس بود.مند کردن آندرس وزندگی و درنهایت عالقه

منظور های تدریس به( باهدف ایجاد تنوع و جذابیت در روش1394استناد رضایی و حقانی ) به

به کالس درس مجازی، تهیه و ارسال محتوای شاد، آموز توجه و مشارکت بیشتر دانشجلب

متنوع و برانگیزاننده در دستور کار قرار گرفت. قرار شد در فضای مجازی برای ارج نهادن به 

شناسی، حضوروغیاب شاگردان در ابتدای جلسه انجام شود و کالس رأس خصلت خوب وقت

 ساعت آغاز شود.

 بر سیستم مثبت بسیار روشی با ارتباطات و اطالعات (. معتقدند فناوری2019، )1شارما و ارورا

 و وببینارها ویدئویی، کنفرانس سپس ایمیل، قبل دهه سه حدود. است گذاشته تأثیر آموزش

 در. هستند دسترس در تدریس به کمک برایها دارد. برنامه وجود افزارنرم زیادی تعداد اکنون

 های سنتیروش همراه به مؤسسات از بسیاری در وب بر مبتنی هایآوریفن حاضر حال

                                                           
1 -Sharma & Arora 
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 برای وب بر مبتنی آنالین هایآموزش این شدهغنی اما روش گیرند؛می قرار مورداستفاده

 است. ضروری بسیار شیوع ویروس کرونا زمان در معلمان و آموزاندانش

ها آغاز شد، دو طرح درسی اجرای طرح در فضای کالس حقیقی، با انتخاب بعضی از این فعالیت

گویی و مشارکت گروهی استفاده های فعال تدریس، قصهتلفیقی نوشته شد و در آن از روش

که صحبت آنان مند بودند و با رغبت به قصه گوش دادند، درصورتیشدت عالقهشد. شاگردان به

شد. در شد با پایین آوردن صدا و یا قطع تدریس کالس به سکوت دعوت میمی مانع تدریس

کردند. قوانین کمی وضع شد ولی این لحظات بعضی از شاگردان دیگران را دعوت به سکوت می

به اجرای آن در کالس تأکید و توجه شد، شرایط کالس کمی بهبود یافت. طراحی تکلیف شب 

با توجه به شرایطی در کالس ارائه و مورد استقبال قرار گرفت.  تلفیقی ازجمله مواردی بود که

هایی که برای کالس حقیقی و مجازی توأمان مناسب باشد را با که پیش آمد انتخاب فعالیت

شده در کالس حقیقی و بعضی در فضای های انتخابسختی مواجه ساخت اما بعضی از فعالیت

ی با روش جدید و تعاملی و با رعایت فنون مجازی انجام شد. در فضای مجازی طرح درس

تدریس نوشته شد و بعد از صحبت و هماهنگی با معلم راهنما، از طریق بارگذاری محتوای 

 حضور و نظم رعایت اهمیت بر تأکید آموزشی در گروه کالسی اجرا شد. در کالس آنالین، برای

ترکیبی با صدای کارورز بود،  یتدریس که صوتی فایل دو رأس ساعت آغاز شد؛ تدریس موقع،به

های عینی محتوای درسی با مسائل روز شاگردان تلفیق گردید و از مثال .شد بارگذاری گروه در

 شدن ترجذاب برای عملکردی تکالیف وها تکنیک فنون، رعایت با همراه استفاده شد. تدریس

 و گذاشته شدای کودکانه کلیپ بعدازآن .ارائه گردید وزندگی درس میان ارتباط ایجاد و کالس

ی انگیزشی در گروه گذاشته بعد از چند دقیقه، تصویری کودکانه مرتبط با درس به همراه جمله

موقع در لیست شاگردانی که به .گردید یادآوری انتظار مورد تکلیف پیامی قالب در هم و در انتها

علم را به همراه داشت. کالس حاضر شدند در گروه مجازی کالس گذاشته شد و تمجید م

شدت ترغیب شوند و نمونه رفتارهای فوق باعث شد بعضی شاگردان برای انجام تکالیف به

عنوان تکلیف ارسال کنند. با به نمایش گذاشتن تکالیف خالقانه چند ای بهکارهای خالقانه

ند تا جایی که شده بودند و بازخورد مثبت دادند. این روآموز بعضی اولیا نیز برانگیختهدانش

مشاهده شده را بارگذاری کردند، ادامه پیدا کرد. تغییر رفتار قابلها تکالیف خواستهاکثریت بچه

هایی از جنس یادگیری نشان العملکم به تعهد خود توجه کردند و عکساست. شاگردان کم

 دادند و بیشتر آنان در فرصت مقررشده تکالیف خود را ارائه کردند.
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 حل جدیداز نتایج راهارزیابی 

پژوهی، تعدیل و یا ایجاد تغییر الزم بالفاصله  های اقدام( یکی از مزیت1397) به اعتقاد خنیفر

پژوهی نباید به دنبال تعمیم نتایج بود و انتظار معجزه داشت اما  و در حین عمل است. در اقدام

ها و ایجاد بعضی روش گاهی با نگاه به درون محیط و عرصه پژوهش در کالس، اجرای بعضی

ها، فنون و انگیز است. فقط جای تعجب دارد که چرا وقتی روشتغییرات در حد معجزه اعجاب

تواند رضایت معلم و شاگرد را به همراه داشته باشد و اهداف هایی وجود دارد که میتکنیک

ل بسیاری از ورزند. هرچند عامیادگیری نیز محقق شود بعضی افراد از آن غفلت می -یاددهی

طرف کارگزاران کالس عنوان یکها رفتار شاگردان بهنظمیهای کالسی و بیسو مدیریت

نمای درجه آیینه تمامعنوان هستند، اما سرنخ اجرای بهینه مدیریت در کالس دست معلم به

 (.2019، 1براوناست )توفیق در تحقق اهداف 

تغییرات اصولی در مدیریت کالس، معلم قادر پژوهی نشان داد که با ایجاد  نتایج این اقدام 

خواهد بود با صرف انرژی کمتر و با درک احساس مطلوب کالس خود را اداره کند و به اتخاذ 

یادگیری برسد. استفاده از  –تا حدود زیادی به اهداف یاددهی  های فعال یادگیریروش

مندی و آموزان زیادی را درگیر فضای آموزشی کرد و از حجم گلههای متنوع تعداد دانشروش

هایی از خالقیت را در اجرای تکالیف نشان داد و آموزان کاست. جرقهانظباطی دانشبی

 های شاگردان را به سمت مسائل درسی سوق داد.صحبت

 گیرینتیجه

است که سوء مدیریت در کالس  ت کالس دوم که وصف آن رفت، حاکی از آنبررسی وضعی

یادگیری هم در کالس حقیقی و هم در کالس  –سوزی فرایندهای یاددهی  سبب فرصت

های سنتی و استفاده از روش تنها در فضای حقیقی با اتخاذ روشاست. معلم نه مجازی شده

زد بلکه در فضای مجازی نیز با استفاده از ساطرفه کالس را با چالش مواجه میتدریس یک

کند این پیام را منتقل طرفه اطالعات را تداعی میجای گروه که معنای انتقال یککانال به

شود و شکسته میکند که شاگردان فرصت ارائه دیدگاه و نظر ندارند و صدای شاگردان درهممی
                                                           
1 -Brown 
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ها ازجمله ارائه ید با طراحی فعالیتفرصت ارائه حضور در عرصه کالس را ندارند. تالش گرد

 های امالعملکردی، اجرای روش -محتوا با رعایت فنون تدریس تعاملی، ارائه تکلیف ترکیبی

گویی جدید و تشویق و تمجید دانش آموزان، در جلسات محدودی که انجام شد از طریق 

ایی برای درگیر ههای تدریس مشارکتی و طرح پرسشمشارکت در تدوین قوانین، اجرای روش

از بین برود و دانش آموزان از حالت انفعال خارج شوند.  طرفهاین ارتباط یک آموز،کردن دانش

 کردن کارآموزان برای توزیع دفاتر، جمعمسئولیت دادن به دانش ها مانندبعضی از فعالیت

ای برای زمینه ها، توافق با شاگردان خاطی و تعیین عواقب با همکاری آنان، فراهم آوردنبرگ

های جالب و خالقانه برای رفتن پای تخته، آموزان اجرای روشآزاد شدن انرژی و هیجان دانش

اما اجرای چند فعالیت باعث شد  سازی پیدا نکرد؛هایی بود که امکان اجرا و پیادهازجمله گام

ان کم شود، چهره شاگردان شاداب گردد و مداخالت آموزشی شاگردان زیاد، دعوا و شکایت آن

هایی دال بر بهبود اوضاع در کالس آرامش نسبی معلم و استفاده کمتر معلم از سوت نشانه

مختلف  (1398باف مقدم، چرابین، اکبری و داوودی،  )مشکی هایحقیقی بود. توجه به نشانه

 کالس بود. در کالس حاکی از بهبود مدیریت

طور کامل در کالس حقیقی از دست به هرچند به دلیل ظهور کرونا فرصت اجرای کامل طرح

ها تغییر آمده طراحی فعالیتضرورت شرایط پیشرفت و فقط چند فعالیت انجام شد، اما به

شکل پیدا کرد و فرصت جدیدی متناسب با اداره کالس به شیوه مجازی فراهم گردید. ارائه 

خورد و تشویق جزو موارد تکلیف خالقانه و اجرای تدریس به شیوه متنوع و تلفیقی، ارائه باز

دهد که هم در فضای حقیقی و هم اجراشده بود که به نتایج مطلوبی ختم شد. نتایج نشان می

های نظری مبین آن است که در فضای توان کالس را مدیریت کرد. دادهمی فضای مجازی

رگزار کرد و با هایی جذاب و برانگیزاننده بتوان کالسمجازی با استفاده از امکانات متنوع، می

بخش هم برای معلم و هم های فعال و تعامل با شاگردان فضایی کامالً رضایتاستفاده از شیوه

ها عملکردی فرصت بروز و ظهور مهارت -تکالیف ترکیبی برای شاگردان فراهم نمود، استفاده از

 ام تکالیف شد.آموزان را به وجود آورد و باعث ایجاد تنوع و لذت در انجهای دانشو خالقیت
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Internship is the link between everything in teacher training and research 

is a tool for thinking and improving during practice 

1Mahdie Rahmi 
2MoghadamZohre Meshgi Baf  

Abstract 

Internship is the link between everything in teacher training and 

research is a tool for thinking and improving during practice. The 

classroom is the front line of the teaching and training front, and it is 

possible for the teacher to fulfill the teaching mission despite the good 

classroom management.. This research in internship, with the method of 

changing perspectives, with the aim of having and managing 

management and conducting program management to remind reminders 

and accurate implementation. The interns of Farhangian University 

(Facilitation of the Second Place) reviewed the observations of 20 

internship sessions, including 80 hours of teacher replacement and 

communication in the first elementary session, in educational and virtual 

affairs, as counseling and assessment, and with respect to rights and 

Muharram. In this research, the virtual capability chain of the spiral and 

problem-solving cycle, application planning and design, operation, 

prescription, interpretation, and retrieval to access the problem has been 

performed. Finding a position showed that in real and virtual space, using 

various methods and appropriate strategies, determining the level of the 

interface was optimally managed. 

Keywords: Internship, Research Action, Management, Lesson Class, 

Real Class, Virtual Classroom 
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