
 
 

 

 دانشگاه فرهنگیان

 تخصصی پژوهش در آموزش تاریخ-فصلنامه علمی

 0011ابستانتدوره دوم، شماره پنجم، 

 

 0288/ 80/  42تاریخ ارسال: 

 0288/  80/  80 تاریخ پذیرش:

 و آموزش درس تاریخکرونا تجربه زیسته: 

  0علی ابراهیمی

 چکیده

روبرو  یتیما ناگهان با موقع رایاست، ز خیکرونا بر آموزش تار روسیانتشار و رینشان دادن تأث قیتحق نیهدف از ا

 یساختریز نیو همچن میدر مورد آن داشت یکم اریاطالعات بس رایز میدیترس یم یکیکه از آموزش الکترون میشد

، بیمعا نی. با وجود همه امیشروع به استفاده از آن کرد هناخواست ایکم کم خواسته  نیآن وجود نداشت، بنابرا یبرا

دور  یاز مکان خاص خی، آموزش تار گری، از جمله موارد دمیکن انیرا در مورد آن ب ییایمزا میتوان یم نیما همچن

 شیباعث افزا نیمختلف فراهم شد ، همچن یآزمون ها هیکرد، و پا رییتغ ینیآزمون در زمان مع یشد ، برگزار

 یابیو ارز یریادگیمختلف  یها کیبا تکن جی، ما به تدرجهیشود. در نت یاعتماد به نفس در معلم و دانش آموز م

، مقاله، پرسش و پاسخ به سواالت، یصوت یها لی، از جمله: ضرب المثل ها ، ارائه درس ها در قالب فامیآشنا شد

، یشخص یموضوع آموخته شده در مورد زندگ ریآن ، تاث مورد، و درک در یصوت یها لیفا ایها  لمیگوش دادن به ف

با  یریادگی، یریادگیواحد  کی، آموزش gif، دی، اسالیخی، جدول تاریشبکه مفهوم کیموضوع در قالب  انیب

 د؟یریگ یم ادی، چه شد بعد از آموزش تیمختلف آزمون، و در نها یها و استفاده از بسترها یکمک همکالس

در  خیدروس تار یابیاز آموزش و ارز یبخش نهایا د؟یدار یدر مورد درس امروز چه سواالت د؟یاموزیچه ب دیلیما

 دوران کرونا است.

یابی، ارزایو مزا بی، معاری، تأثخیکرونا، آموزش تار :گان کلیدیواژ

                                                           
 بیرجند)ع( دبیرستان شبانه روزی  امام علیتاریخ تشیع، دبیر تاریخ ارشد کارشناس  -1
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 مقدمه

، حوزه تعلیم و تربیت نیز مثل دیگر بخش ها، به شدت تحت 18از اسفند ماه سال  01-با شیوع ناگهانی کووید     

تند، اجتماعی تأکید داش های بهداشتی که صرفاً به جهت مهار بیماری، بر رعایت فاصلهتأثیر قرار گرفت. پروتکل

ها را خالف ضوابط اعالم کالس و آموزش حضوری در مدارس و دانشگاهحضور دانش آموزان و دانشجویان در 

کردند، اما وقفه در تحصیل و تعطیلی کامل کالس های درس در هر مقطعی می توانست مشکالتی را به همراه 

 داشته باشد، لذا متولیان امر برای برون رفت از معضالت احتمالی به دنبال راهکارهایی رفتند، که همانا تدریس

ته در گذش -به دلیل جدید بودن بیماری کرونا -در مورد این موضوع مجازی بهترین و حتی تنهاترین راه چاره بود.

آن چه در این نوشتار تقدیم می گردد؛ ماحصل تجربه  هیچ فعالیتی انجام نشده بود و عمالً تجربه ای وجود نداشت.

همین بازه زمانی تلخی که لذت حضور در کالس و  شخصی بنده در طول یک سال و اندی آلودگی  به کروناست،

 مدرسه و دانشگاه از همه مشتاقان تعلیم و تربیت گرفته شده بود.

در حوزه آموزش و پرورش، با هدف رعایت اصل عدالت آموزشی، آموزش از طریق تلویزیون شروع شد و بعدها      

آموزان )شاد( آموز و مدرس، شبکه اجتماعی دانشدر پی رفع مشکل یکسویه بودن آموزش و عدم تعامل بین دانش 

ها در این بستر ارائه شوند، که البته تالش آموزش و پرورش برای ارائه نسخه های برتر و طراحی گشت تا آموزش

آموزش از طریق فضای  آموزان را جلب نماید.رفع برخی محدودیت ها، توانست رضایت نسبی معلمان و دانش

رحضوری، زمانی می توانست کامل باشد که راهی برای ارزیابی آموخته های فراگیران و مجازی و به شکل غی

 است یادگیری فرآیند از بخشی چرا که؛ ارزشیابی سنجش مهارت های آموزشی، در ادامه تحصیل دیده می شد،

 رآیندف بهبود به کمک هدف با ارزشیابی نگاه این دهد، در پیوند می یکدیگر به را یادگیری و آموزش جریان که

به همین دلیل  .( 9111)مریوت، شود می کارگرفته به تدریس های شیوه تقویت و درسی برنامه اصالح یادگیری،

برگزاری آزمون های خاص ارزیابی و ارزشیابی دانش آموزان و دانشجویان، جایگاه ویژه ای در تحصیل به شکل 

پایان هر دوره تحصیلی مشخص، اگر چه می تواند راهی  گنجاندن سنجش های مهارت فراگیران در. مجازی یافت

برای تعیین تکلیف دانش آموزان و دانشجویان برای گذر از یک سال تحصیلی باشد اما این مهم، در فضای مجازی 

 با وجود مزایای فراوان، با معایب متعددی همراه شد.

 آزمون و خطا یک سال و  اندی پر از
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با انتشار غیرمنتظره ویروس کرونا در کشور و در حقیقت غافلگیری همه ما در هر حوزه ای که فعالیت می کنیم، 

تعطیلی مراکز آموزشی و برگشتن دانشجویان به زادگاه شان و دور شدن همه از مدارس و دانشگاه ها، جزو نخستین 

، انتظاری بود که برای اعالم نظر ستاد ملی کرونا تصمیم ها بود، مهمترین خاطره همه ما از آن روزهای سردرگمی

تصور غالب بر این بود که تعطیلی کوتاه مدت است و  مبنی بر دایر بودن یا تعطیلی مراکز آموزشی می کشیدیم.

بعد از چند روزی، جنب و جوش به کالس های درس بازخواهد گشت، از طرفی آموزش و پرورش هم علیرغم این 

ربه تعطیلی کالس ها در برف و بوران و یخبندان و آلودگی هوا و ... را داشته اما هرگز برای که سال های سال تج

استفاده مطلوب از این تعطیلی های اجباری راهکاری نیافته بود، به همین دلیل چند هفته اول به یقین، به بطالت 

 فضای مجازی مطرح شد.  گذشت تا این که موضوع ارائه آموزش های الزم از طریق تلویزیون و بعد هم

فضای مجازی اگر چه راه مناسبی بود و در خیلی از مدارس تراز اول استان های توسعه یافته، تجربه شده بود      

اما سرعت پایین اینترنت، عدم دسترسی همه دانش آموزان به اینترنت، معذوریت استفاده از بعضی پیام رسان ها، 

تاپ در خیلی از خانه ها و .. و از همه مهمتر نابلدی تعداد زیادی از مدرسین، جای خالی گوشی تلفن همراه و لپ 

 دشواری هایی را رقم زد. 

دیگر ما چیزی به اسم بچه ساکت در همین ارتباط سید حسین رضوی یکی از مؤلفین دروس تاریخ می گوید:      

موز آکند؛ چون معنا ندارد. دانشها نمیهدیگر معلم انرژی خود را صرف ساکت کردن بچ ،باش یا گوش کن! نداریم

طور که گفتم؛ همین کالس مجازی انرژی عجیبی از معلم کند. البته هماندر خانه تنها نشسته است و گوش می

اگر محتوا نداشته باشی در کالس حرفی برای گفتن نداری  ،کند. باید محتوا آماده کنیکشد و او را خسته میمی

  .شودننده میکو کالس بسیار کسل

آموزان در های کسب شده دانشاما آخرین مرحله ماراتون آموزشی، ارزشیابی و قضاوت در مورد شایستگی     

ری آموزش غیر حضو کالس مجازی بود که بدون شک به عنوان اولین تجربه، خالی از خطا و اشتباه نبوده و نیست.

رزیابی ا هایروش. باشد عادالنه و عملیاتی قابل قبول، اعتماد، بلقا معتبر، ایمن، که دارد نیاز ارزیابی برای روشی

-نزموآ و برخط مشاورة کتاب باز، مناظره، و بحث کاری، گروه و همکالسی سنجش خودارزیابی، کارپوشه، تکالیف،

)ملیحه رونا می توان از آن استفاده نمودکه در دوران ک  هستند ه هایی شیو برخط چهارگزینه ای، های

 .( 01-00:   0911اصغری،

 ایرادات وارده بر آزمون در فضای مجازی

د. شدنهای آموزشی، آزمون های ارزشیابی نیز با تغییرات شگرفی مواجه با شیوع کرونا و تغییر در شیوه      

بتدای امر، خیلی موضوعی بود که از همان ا - برای همه دروس، به ویژه تاریخ -برگزاری آمون به شکل مجازی 
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کردیم، بر برگزاری امتحان، آن هم به دور از هرگونه کنترلی، رسید و متأسفانه چنان که گمان میموفق به نظر نمی

 شود؛در ادامه به آن اشاره میبه عنوان نخستین تجربه ها ایرادات فراوانی وارد بود که 

که هر روز در حال تغییر  -مجازی طریق شبکهاین خالصه مطلب باید از  درس،خالصه یک قسمت از ارائه  -

ه نداشتن شد که البتآن یا ارسال فایل تایپی ارائه میو به شکل دست نوشته بر روی کاغذ و گرفتن عکس از  -است

ها و ... از معایب این شیوه بوده و هست که با گذشت ها، نامتناسب بودن برگهاسم، ناخوانا بودن خطوط و نوشته

 اشد.بیژه در مقاطع تحصیلی پایین تر میالنی از رواج این شیوه آموزشی، هنوز از مشکالت معلمان به واین مدت طو

آشنایی  عدم شیوه دیگری است که برای تعامل بین مدرس و فراگیر در نظر گرفته شده، اما ،فایل صوتیارسال  -

به لحاظ حجم و نواقص احتمالی، از دیگر معضالتی  محتوا و حتی ارسال آن  های تولیدبا شیوهمعلمان و اساتید 

ارگاه های تشکیل درصد ک 81-01حدود  -یمختلفآموزشی کارگاه های است که همچنان وجود دارد و هر چند 

ع برای رف -راجع به فضای مجازی و آزمون الکترونیکی و مسائل وابسته به آن بوده 11تا اسفند  18شده از اسفند 

 شده، اما مشکالت تا رفع کامل هنوز فاصله دارند. ال برگزارؤساحی طرشیوه های تدریس و یی با و آشنا این دغدغه

 بعد از گذشت ،عدم ارسال به موقع پاسخ آزموننیز  ، تصویر و حتی اینترنت وصدامکرر قطع و وصل  -

فزاری لحاظ می همچنان از گالیه های دانش آموزان و دانشجویان است که در شمار مشکالت سخت ا یک سال،

گردد، اما آن چه سالمت آزمون را تضمین می کند، نظارت بر شیوه حضور و نحوه پاسخگویی ممتحن است که در 

 غیرممکن می باشد.  ،ارتباط چهره به چهرهوجود عدم شرایط موجود، به جهت 

ود، با شاین که دیده نمید با اطمینان از برای فرد به راحتی مهیاست، شخص می توانامکان تقلب در حالت فعلی، 

از طریق شبکه های را پاسخ ها مراجعه به جزوات و کتاب های خود به جواب درست دسترسی داشته باشد و حتی 

ارسال نماید و به همین شیوه از دانسته های دیگر  برای یک یا چند نفر و حتی کل کالسبه طور همزمان مجازی 

ری وجود ندارد، فرد دیگ رصد پاسخگوهمکالسی ها بهره برداری نماید، فاجعه انگیزتر این که چون امکان کنترل و 

 آموز آزمون بدهد، بدون این که کوچکترین تردیدی ایجاد نماید.می تواند به جای دانشجو و دانش

توزیع ناعادالنه  ر،گجه آن خستگی آزمونکه نتی های تشریحی و شفاهی مجازی؛نزمان بر بودن آزمو -

ریان ناشی از این جاضطراب و استرس و نیز فکر کردن  و فرصت پاسخگویی ، اندک بودن آموزاناالت بین دانشؤس

ه ها واهمه داشت، از گفتن دانستهبیاندر نحوه آموز به دلیل نقص انشجو یا دانشدممکن است می باشد، و حتی 

ها، کانباشد، این موضوع اگر چه در همه دروس مصداق دارد اما در تاریخ به جهت وجود اسامی ثقیل افراد و م

 رسد.تر به نظر میقدری مبرهن
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توانند نسبت به می انهای درس حاضر هستند، معلمآموزان به صورت حضوری و فیزیکی در کالسوقتی دانش

تری کسب کنند در حالی که بندرت امکان دارد از راه دور و روحی آنان درک بهتر و عمیقلقی سالمت و شرایط خُ

دگیری ثیر مستقیم بر یاأآموزان را که تو پشت یک صفحه نمایشگر بتوان احساسات و شرایط روحی و سالمت دانش

 .آنها دارد، دریافت

های سنجش فراگیران است که به یکی دیگر از راه درس تاریخ؛ پرسش و پاسخ شفاهی در حین تدریس-

دا و در صمکرر اختالل کند، این مسئله در فضای مجازی به جهت یتسلط فراگیر بر مطلب و رفع ابهامات کمک م

عتبار عینیت ات و االؤسعادالنه توزیع دهی، را با مشکل مواجه کرده، نمره تمرکز استاد بر محتوای تدریس ،تصویر

 نماید.را مختل میال ؤس

 

                                                   

 

یری گیاد پیشرفت به مربوط روزانه هاییادداشت اطالعات که تعبیه کارپوشه الکترونیکی درس تاریخ؛ -

 یادگیری، مرتبط با فرآیند هایخودتأملی مطالعه، مورد متون و هاکنفرانس از حاصل های یادداشت یادگیرنده،

 والدین یا معلم یادگیرنده، تا شودمی ثبت یادگیری نتایج و مهم سؤاالت فعالیت، یا کار از همکالسان هایارزشیابی

: 9112، ارانهمک و )موریتو نمایند ارزشیابی را او رفتارهای یا هانگرش تغییر تحصیلی، میزان پیشرفت آن بررسی با

 است ممکنکند، مطالب ها، زمان زیادی صرف می بررسی این پوشههای سایر همکاران، به گواه صحبت (. 88-81

ه دهی ها نمرکه همه این دنباشنقابل استفاده یا حتی  دنهای ارسالی شباهت زیادی داشته باشفایلبوده،  ناخوانا

 سازد.را با مشکل مواجه می

ست ه اقابل استفاد ،ارزیابیهای دیگر سیاقاز  که اگر چه بیش درس تاریخ؛ترکیبی  یاارزشیابی چندگانه  -

آموزان از  ، مطلع نبودن دانشعدم آشنایی فراگیران با همه گزینه های آن ،زمان بر بودناما ایراداتی همچون 

ا، هها یا لپ تاپها در بعضی از موبایلاز، خوانده نشدن پسوند یا پیشوندهای خاص آزمونسهای مختلف آزمونشیوه

اموفق نو ارسال  نشدن پیام رسان شاد یا دانلود، اختالل تقریباً همیشگی از لینک های ارسالی رخیشدن بن باز

 ها را به همراه دارد.ها و فایلعکس
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 ی آزمون در فضای مجازی مزایا

ریزی  درسی خانم دکتر اشرف السادات شکر باغانی در مقاله آموزش مجازی از نقل از دانشیار پژوهشکده برنامه به

پژوهش   .سازمان - 0911فروردین,  90تاریخ )اید شیوع ویروس کرونا و تعطیلی آموزش مدرسهامپیمعکوس  نوع

برگزاری آزمون درس تاریخ در فضای مجازی در کنار همه ایرادات با محاسنی همراه است.  .وبرنامه ریزی آموزشی(

 از جمله؛

باشد،  مدرس و ممتحن در هر فضا و شرایطی، حتی آموزش مجازی متحرک می ؛خاص یمکان عدم نیاز به -

 در محیط منزل و بدون لباس رسمی می تواند پای سیستم در اختیار خود بنشیند و کار را شروع کند. 

از صبح زود تا پاسی از شب، بنا به اتفاق نظر مدرس و  شکسته شده مرز برگزاری آزمون در ساعت خاص؛ -

تواند در هر ساعتی از آموزش آنالین که میهر چند بنا به اعتقادی،  ون هست.ممتحن، امکان برگزاری جلسه آزم

آموزان را دانشخارج شده و  روز و با هر میزان توقف و فاصله صورت گیرد، از نظم و تعادل منظم مدارسشبانه

 د است.، و این موضوع در بحث برگزاری آزمون نیز به خوبی مشهوکندپرتی می برنامگی و حواسدچار بی

اگر تا پیش از کونا و در شرایط عادی،  فقط یک آزمون میان ترم آن  ی متعدد؛هاآزمونکبرگزاری امکان  -

 هم به سختی برگزار می شد، اما حاال زمینه برای گرفتن امتحان در هر جلسه مهیاست

از اینترنت و حضور گیر شدن استفاده با همه ؛آموزانآموزش آنالین با زندگی دیجیتال دانشهماهنگی  -

 آموزان تبدیل شده است.آنالین به نوعی تفریح برای دانش همیشگی در فضای مجازی، آموزش

مرتبط با فضای مجازی و بسیاری از ابزارهای  آموز؛معلم، دانشجو یا دانشحس اعتماد به نفس در تقویت  -

مطالب دشوار را ترعیب می کند که وزان آمدانشهمین موضوع هم آنالین، ظاهری جذاب و مفرح دارند و آموزش 

و ن از دوربی ، و مهمتر این که با از بین رفتن ترستری بیاموزندکنندهرا از طریق بسیار خوشایندتر و سرگرم

webcam آموزان، معلمان، دانشجویان و اساتید، به مرور افزایش یافته ایل صوتی، حس اعتماد به نفس دانشو ف

 است.

شود و ارائه می با مدت زمان محدودسؤاالت  ؛وآموز یا دانشجنشاختصاصی برای هر داطراحی سؤاالت  -

 نیز مهیاست. تماس تصویریشرایط سؤال و جواب به شکل 

ا هنکته که امکان ارائه اغلب تکنیک با ذکر این های متعدد؛های آموزشی و ارزشیابیبهره برداری از تکنیک -

 آید؛ موزش به حلت مجازی در ادامه میتعدادی از روش های آ در کالس های حضوری فراهم نیست،
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های کالسی ها را با آموختهها و مَتَل؛ در این حالت بچه ها مَثَلآموز از ضرب المثلتکنیک برداشت دانش-1

 آمیزند.می

 

فایل صوتی؛ در این چند نفر به صورت انتخابی در قالب  توسطال ؤیا چند سخالصه درس ارائه تکنیک -2

ها پرسیده شود، آموزان یا دانشجویان از دیگر بچهو چون قرار است توسط یکی از دانشحالت، درس مرور شده 

 تمرکز کامل فراگیران را به همراه دارد.

 

 رحط به ارزشیابی، تکالیف از بخشیدر این تکنیک،  ؛ال در چت گروه شادؤتکنیک طراحی و پاسخ س-3 

-می ارائه را موضوع، سؤاالتی خود از فهم اساس بر ها آن و شودمی داده اختصاص یادگیرندگان توسط سؤال

 .(9111کلینتون،  و جرج کنند)بدفورد،
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از آن جایی که ؛ االت روی کاغذ و ارسال آن در زمان مشخصؤتکنیک بیان خالصه درس یا پاسخ س-4

نویسی بعد از ارائه یک بخش از در ذهن افراد نمانند، خالصهها هاسامی فرّار هستند و ممکن است در اولین واگوی

  کند.نام مکان ها و اسامی را بیشتر میدرس و ارائه آن در زمانی محدود و مشخص، ماندگاری 

 

خواهیم بالفاصله بعد از در این شیوه از بچه ها می ،ال از درس و پاسخ به آنهاؤتکنیک طراحی چند س -5

ه هم ب ا سؤال از مطالب ارائه شده طراحی کنند و پاسخ آن را از دیگران بخواهند. این شیوه،اتمام تدریس؛ چند ت

 کند.به ذهن سپردن اسامی، خیلی کمک میتمرکز فراگیر در کالس و هم در 
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مکان ؛ ایا نوشتن روی کاغذ و ارسال آن برداشت خویش در قالب ویس درجتکنیک گوش دادن به فیلم و -2

 هایی مرتبط با موضوعین است که می توان با ارائه فیلمکه تدریس در فضای مجازی فراهم کرده، ابسیار خوبی 

درس، به ارتقاء سطح یادگیری فراگیران کمک کرد. تجربه هم نشان داده آموخته های بصری به لحاظ جذابیتی 

همراه دارد، مورد اقبال اغلب دانش که دارند، ماناترند. این موضوع در درس تاریخ که نمایش اتفاقات گذشته را به 

 آموزان و دانشجویان است.

 

خواهیم آن ها میدر این شیوه از بچه ه کاربردی دارد؛در زندگی روزمره شما چید اهتکنیک آنچه فرا گرفت -7

آن را با شرایط موجود  یاداده  بطراند، به زندگی امروز خود اند و در بحثی خاص فراگرفتهچه از گذشته شنیده

وه، اصل ، این شیندرسال نمایتصویری ایا صوتی در قالب فایل های خود را بایست برداشتها میکنند، بچهمقایسه 

 گیرند.ها را بهتر فرامیکند و آنها درس عبرترا به خوبی به فراگیران گوشزد می"شود تاریخ تکرار می"
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ز یا آموتوسط یک دانش یا به صورت برخط فایل صوتیدر قالب  خالصه موارد جلسه قبل ارائهتکنیک  -8

و چون فراگیر در مقابل دیگر  هاستاز بهترین شیوه ها برای مرور درس؛ این سیاق، یکی در ابتدای ساعت دانشجو

د بنفس فرد کمک کرده و کند، به تقویت حس اعتماپردازد یا صدای خود را پخش میمیها به ارائه اطالعات بچه

 انجامد.می میبه ادای بهتر واژگان و اسا

آموزان نشجویان یا دانشپاسخ توسط دادر این شیوه که و...؛  ادوب کانکترم وی در پلتفهتکنیک زنده شفا -9

 و به شکل کالس حضوری، امکان داوری پاسخ ها توسط دیگران فراهم  است. شودشنیده می

آموز خواسته می شود خالصه واحد یادگیری را به صورت از دانشجو یا دانشدگیری؛ تکنیک شواهد یا -11 

درس تاریخ را با تمام ای از واژگان مهم و کلیدی مجموعه، و درختوارهشبکه مفهومی بکشد، شبکه مفهومی 

ر با کلمات را دتوان بازی گذارد و در قالب این شیوه، میمینمایش اصلی، فرعی و وابسته به های مرتبط عبارت

  ای کوتاه در فضای کالس مجازی انجام داد.بازه

عی ترین ابزارهای سمیکی از برجسته ،افزار پاورپوینتنرماز طریق  ؛ طراحی اسالیدتکنیک طراحی اسالید -11

دول ج از فیلم، صدا، تصویر، انیمیشن، توان، میدر یک فایل ارائه پاورپوینت .و بصری جهت ارائه و سخنرانی است

رد، لذا به جهت جذابیتی که دارد، راهکار خیلی مناسبی برای و اشکال مختلف برای بهتر رساندن مطلب استفاده ک

 ارائه کار عملی فراگیر می باشد.
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آموزان و دانشجویان به اقتضای سن، عالقه زیادی به کار با ؛ از آن جایی که اغلب دانشکنیک طراحی گیفت-09

اهم های سرگرمی آنها را فرزمینهتواند ضمن این که هم می عکس متحرکیا  گیفطراحی  گوشی همراه دارند،

ک شود یاین ترتیب از فراگیران خواسته میهای تاریخی جذابیت ایجاد نماید، به ها و نامکند، در شناخت مکان

 های مختلف به نمایش بگذارد.شخصیت خاص را در حالت

 

 یادگیریتکنیک تدریس یک واحد -09
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این نوع ارزیابی  آزمون پیام رسان شاد؛ر نظر سنجی، دیا درس ال از موضوعؤتکنیک طراحی چند س -00

دهد و انتقال تجربه و راهنمایی را به کننده در بحث را افزایش می آموزان مشارکتاعتبار و جایگاه فردی دانش

اند به دنبال سنجی توانسته ندگان در ارزیابی همسالکناند، شرکتهمراه خواهد داشت. تحقیقات نشان داده

 .(0912)ترشیزی،ان، همسانان خود را ارزیابی کنندتوضیحات ارائه شده، با دقتی مشابه گروه مدرس

 

صه نویسی در قالب نمودار و جدول، که پرواضح است با خال ؛تکنیک طراحی نمودار و جدول تاریخی-15

 شود.سطح ماندگاری بیشتر می

 و  تشویق امکان ارزیابی نوع این در؛ آموزاندانش آزمون کوتاه و برادر درسی به صورت دو به دو بین-11

 ایه همکالسی با رویی -رویا به دلیل آموزان دانش پذیری مسئولیت تعهد و. شود می فراهم یادگیرنده تحریک

 موجب گاهی و براست اگر چه زمانگرفت،  ترصورت خواهد راحت قضاوت و نظارت کند، می پیدا خود افزایش

 ( 01- 00: 0919باالتر را شامل نمی شود )رضوی،  سطوح در و ارزیابی شود ناعادالنه می قضاوت
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های مناسب و متعددی اند و  روشها، سختی کار را کمتر کردهاین سایت؛ سازهای آزمونسایتاستفاده از -17

رم های مجازی مانند واستفاده از پلتفنمایند. مختلف ارائه میهای ها در حالتنرا برای ارائه آزمو

Adobe Connect ، sky Room، bigbluebutton  ، نرم افزارCamtasia پیام رسان  ،با صوت و تصویر

eitaaرم(دی جی ف ،فرم نگارو پاسخ در زمان معین) سؤال لینک ارسالو...   ، شاد. 

 

چه چیزی از درس شود که این حالت، از فراگیران پرسیده میدر در پایان آموزش؛  لؤاطرح س تکنیک-19

 ؟دناالتی دارؤدرباره درس امروز چه س ؟دند چه مطالب دیگری را یاد بگیرندر ادامه دوست دار ؟دنیاد گرفته ا
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 نکات پایانی

 :توان اضافه کردلب اشاره شد، این موارد را هم میعالوه برهمه مزایا و معایبی که در این مط

از  حتی یارت آنالین نگه دارد تاپ را بدون حضور واقعی، به صویا لپآموز موبایل ممکن است دانشجو یا دانش-

 کالس استفاده نماید.االت ؤپاسخ به سدر کالس و  حضور برای اعالم والدین یا شخص دیگریظرفیت 

 

ا هایی با ظواهر نامناسب ییا عکس و فیلمها ری متعدد در فضای مجازی از تُپُقهای صوتی و تصویتکثیر فایل -

  ها را زیر سؤال برده است.به نوعی حرمت حضور ناگهانی شخصی از اعضای خانواده یا ...

، به نوعی که ها در دوران کرونا به شدت افزایش پیدا کردهجذب دانشجو در بعضی دانشگاه و درصد پذیرش -

ین های آنالر کالستصور استفاده از ظرفیت دیگران برای حضور ده و چندین برابر شد ،نفری 09 سهای درکالس

 هاید ادامه این روند، بر سطح آموختهکه بدون تردی شده استیان برای جذب دانشجو یمشوقو حتی در آزمون ها، 

 فارغ التحصیالن و تربیت نیروی انسانی کارآمد، تأثیری نامطلوب دارد.
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Lived experience: Corona and teaching history lessons 

 

Abstract: 

The purpose of this research is showing  the impact of corona virus release on history 

teaching, Because we were suddenly faced with a situation that we feared for e-

learning because we had very little information about it and also there was no 

infrastructure for it, so little by little wanted or unwanted we started to use it. Despite 

all these disadvantages, we can also express some advantages about it, Among other 

things the teaching of history moved away from a particular place, The holding of 

the test was changed at a certain time, And the base of various tests was provided, It 

also boosted the sense of confidence in the teacher and the student. As a result, we 

gradually became acquainted with various learning and assessment techniques,    

including: taking proverbs, presenting lessons in the form of audio files, paper, 

asking and answering questions, listening to videos or audio files, and understanding 

about it, the impact of the learned topic on personal life, expressing the topic in the 

form of a conceptual network, historical table, slide, gif, teaching a learning unit, 

learning with the help of classmates, and the using different test platforms, And 

finally, What did you learn after the training? What would you like to learn? What 

questions do you have about today's lesson? These are parts of teaching and 

evaluating history lessons during the Corona. 

Keywords: Corona, History education, Impact, Disadvantages and advantages, 

Evaluation 

 

 

 

 


