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 چکیده 

های آموزش مجازی در دوران کرونا و رهیافت توسعه آموزش ها و چالشپژوهش حاضر با هدف تحلیل فرصت هدف:

 مجازی در پساکرونا انجام شد. 

روش تحقیق، کیفی از نوع پدیدارشناسی و با استفاده از راهبرد اکتشافی انجام شده است. جامعه پژوهشی  روش:

صورت هدفمند و با رعایت نفر به 34بوده که  4422/۹۹شامل تمامی معلمان مقطع ابتدایی مهاباد در سال تحصیلی 

یافته بود. و بعد از کسب رضایت صاحبه نیمه ساختارها مها انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهقاعده اشباع نظری داده

 صورت ناشناس ضبط و پیاده گردید. ها بهمعلمان مصاحبه

ها براساس تحلیل مضمون و با رویکرد تفسیری انجام گردید. برای اعتباریابی اطالعات وتحلیل دادهتجزیه: هایافته

راستایی با منابع پژوهشی و اسناد بازنگری پژوهشگر، همشوندگان،  شده از تکنیک بازخورد به مصاحبهآوریجمع

 4دهنده و مضمون سازمان 37مضمون پایه،  060های تحلیل مضامین نشان داد که مکتوب استفاده گردید. یافته

های مضمون، فرصت 41های آموزش مجازی شامل مضمون فراگیر شناسایی شد، در این راستا مشکالت موجود و چالش

 مضمون سازمان دهنده 42مضمون و راهکارهای توسعه آموزش مجازی شامل  5مضمون، پیامدها شامل  4آن شامل 

توان گفت پاندمی کرونا از یک طرف باعث افزایش مهارت و تجربه آموزشی کلیه می باشد. با توجه به نتایج تحقیقمی

فرسودگی شغلی را به بار آورده است، اما با  های جسمانی، روانی، افت تحصیلی،ذینفعان شده و از طرفی دیگر آسیب

توان می گذاری  و بازنگری جدی در منابع انسانی، مالی و پشتیبانیریزی و سیاستبینی الزامات و نیازها، برنامهپیش

 عنوان مکمل آموزش حضوری به نحو احسن از آن بهره جست.آموزش مجازی را توسعه داد و در آینده به
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 و بیان مسئله مقدمه

یکی از کاربردهای مهم فناوری اطالعات و ارتباطات  عنوانبهاخیر  هایدههیادگیری الکترونیکی، طی 

آموزش بدون نیاز به حضور فیزیکی  عنوانبهدر جهان مطرح بوده است. این نوع آموزش که 

 برتکیهنوین و با  هایفناوریشود، روشی نوین در فرایند آموزش با کمک )غیرحضوری( خوانده می

 طور کاملبههای حضوری ابزارهای فناوری اطالعات است. در آموزش الکترونیکی، آموزش

گردد. این شیوه آموزشی به دو صورت و مجازی ارائه می غیرحضوری صورتبهو  شدهسازیشبیه

همزمان ) زنده( و غیرهمزمان امکان برگزاری دارد. در شیوه همزمان، تبادل اطالعات میان مربی و 

و معلمان  آموزدانشگیرد. آموزش همزمان، امکان تعامل زنده و در لحظه صورت می صورتبهمتربی 

سازد. در آموزش در حین آموزش و یادگیری را فراهم میبحث و پرسش و پاسخ  چنینهمو 

غیرهمزمان، مطالب آموزشی در قالب متن، صوت و تصویر، ضبط و جهت برخورداری در زمانی دیگر 

گیرد. این نوع آموزش نیز امکان سنجش و ارزشیابی ان قرار میآموزدانشدر اختیار دانشجویان یا 

در یادگیری  کهینیادگیری آنال .(zandi, 2020) سازدفراهم میتحصیلی از طریق آزمون و تکالیف را 

 Castro and Tumibay شود، نوع دیگری از آموزش است و به گفتهالکترونیکی از آن استفاده می

به  ذیرترپانعطافیادگیری آنالین یا مجازی به دلیل پتانسیل آن برای فراهم کردن دسترسی  ((2019

ن و مکانی، محبوب شده است .این یادگیری، یک سیستم آموزش از راه دور محتوا و آموزش در هر زما

ان استفاده آموزدانشاست که در آن از دسترسی به اینترنت برای حمایت از معلمان جهت آموزش 

شود کالس آنالین یا سامانه آموزش مجازی یک محیط آموزش و یادگیری است که در آن به می

توانند در یک سیستم اینترنتی با هم ارتباط می هاآنشود و ه دور ارائه میآموزش از را هاکنندهشرکت

 هاآنها را مشاهده کنند و در مورد ها و ارائهبرقرار کرده و با یکدیگر تعامل داشته باشند، سخنرانی

 بحث و گفتگو نمایند.

نظام آموزش یادگیرنده  گیریشکلتغییرات در حوزه آموزش در عصر اطالعات،  ترینمهمیکی از     

 عنوانبهمکمل آن است. ظهور آموزش الکترونیکی  عنوانبهمحور در کنار نظام آموزش معلم محور و 

های یادگیرنده برای کاربرد گسترده آموزش شیازپشیباز آموزش از راه دور، زمینه را  یارمجموعهیز

 شکیب(.  Mihai and Graba, 2019) های آموزشی فراهم کرده استمحور و سایر تغییرات در رویه

است،  وپرورشآموزشدستاوردهای توسعه فناوری اطالعات، تحول در عرصه  نیترمهمیکی از 

ی هاها و قابلیتمجازی، مدارس مجازی، مدارس هوشمند و یادگیری الکترونیکی از ظرفیت هایکالس

هستند. همچنین در سند تحول بنیادین  وپرورشآموزشهای نوین در برای توسعه فناوری اتکاقابل

 هایروشبر لزوم استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات جهت تحول در کیفیت  وپرورشآموزش

 ,Arkhiیادگیری و در نتیجه ارتقای اثربخشی نظام آموزشی مورد تأکید قرار گرفته است )-یاددهی

2018.) 
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بهداشت عمومی جهان ایجاد شده است؛ که در طی یک بحران ناگهانی در  0202از ژانویه سال     

مدت کوتاهی از شهر ووهان چین به سراسر جهان گسترش یافته و به تهدیدی جدی برای بشر بدل 

 نیترینیبشیپرقابلیغو  ترینمهمیکی از (. به گفته مرکز کنترل بیماری، اینShah et ai., 2020شد )

و به Fernandez and Shaw (2020وقت اخیر بوده است )های بهداشت عمومی جهانی در چند بحران

الوقوع بودن و نامرئی بودن، دهکده جهانی را با چالشی بزرگ روبرو سبب قابلیت انتقال باال، قریب

 0204فوریه   1تأیید شده تا تاریخ  ریوممرگ(. آمار Shivandi and Hassanvand, 2020نموده است )

این  اندشدهنفر تا تاریخ یاد شده فوت  5146۹باشد و در ایران نیز ن مینفر در جها 030736۹برابر با 

ناشی از آن همچنان رو به  ومیرمرگدر حالی  است که بیماری کرونا هنوز مهار نشده است و آمار 

ها گیر در یک قرن اخیر روبرو شده است. دولتجهان با بدترین بیماری همه دیگرعبارتیبهرشد است.  

ای را برای پیشگیری از های بهداشت عمومی، با اعالم وضعیت اضطراری اقدامات گستردهو سیستم

 اجتماعی آن -اند اما استرس ناشی از این بیماری و اثرات مخرب روانیابتال به این بیماری انجام داده

مواجه کرده است  ایعدیدهخصوصاً در حوزه آموزش با مشکالت  ایحوزهجامعه را در هر  شدتبه

(Abolmaali Alhosseini, 2020 ظهور کووید .)بر مسائل بهداشتی تأثیر منفی گذاشته  تنهانه 4۹

اقتصادی، آموزشی و فرهنگی را در سراسر جهان متوقف کرده است  هایفعالیتاست، بلکه بسیاری از 

(Haghani et al, 2020  ؛Mian and Khan تأثیر کوید .)مدت، شیوه تحصیل و یادگیری ، در کوتاه4۹

میلیارد  4.6(. حدود Harris and Jones, 2020) کرده است روبرورا با تغییر و تحول عجیب و عظیمی 

چار وقفه در هر کشوری د طورمعمولبهاند و گیر به مدرسه نرفتهآموز در طول این بیماری همهدانش

 مختلف هایروشاند و تدریس به شدههمه مدارس تقریباً تعطیل  "توان گفت: آموزش شده است. می

(. مدیران مدارس در این شرایط سخت فشار زیادی را تحمل Zhao, 2020) شده استدوباره سازماندهی

 (.Harris and Jones, 2020) کنندمی

اجتماعی  گذاریفاصلههای بهداشتی بر رعایت سر جهان، پروتکلدر سرا 4۹-با شروع اپیدمی کووید    

(. در این راستا در بسیاری از کشورها، برای کاهش شیوع Sajed and Amgain, 2020تأکید کردند )

آموزش  کهاینتعطیل شد. برای  هادانشگاههای حضوری در مدارس و ویروس کرونا آموزش

های درسی اجتماعی دچار وقفه نشود و برنامه گذاریفاصلهه آموزان و دانشجویان در طول دوردانش

آموزش مجازی ارائه  ازجمله، تداوم داشته باشد راهکارهای مختلفی شدهمشخصطبق برنامه از قبل 

 (.  Viner et al., 2020شد )

تغییر رویکردهای حال حاضر آموزشی از منظر مقابله با کرونا و از منظر تغییرات نظام آموزشی به     

 توجهابلقهای جهانی نظیر کرونا سمت کارایی باالتر در جهت پیشگیری و مقابله با تهدیدات و بحران

با چالشی جدی با تعطیلی در سراسر جهان، اقتصاد، فرهنگ، آموزش، ورزش و ... را  4۹است. کووید 

مواجه کرد و سبک زندگی جدیدی را پیش روی مردم نقاط مختلف جهان قرار داد تحولی که این 

بود. که در آن فضای مجازی و استفاده از  توجهقابلدر حوزه آموزش ایجاد کرد،  ینینشخانه
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 زند. کرونا،می های اینترنتی و ابزارهای مناسب برای برخورداری از این ظرفیت، حرف اول رازیرساخت

راهکاری برای عدم توقف آموزش  عنوانبهها را با اختالل مواجه کرد و آموزش مجازی ادامه آموزش

و مراکز آموزشی مختلف انتخاب شد، راهکاری که گرچه برای عدم توقف آموزش  هادانشگاهدر مدارس، 

 کرد روروبههای خاصی چیدگیرا با چالش جدید و پی هادانشگاهاتخاذ شده است اما دانشجویان و 

(Mirzaei, 2020 تعداد زیادی از مدارس و .)حضوری خود را  هایفعالیت اندشدهمجبور  هادانشگاه

های آموزش از نظام آموزش حضوری به نظام آموزش و تعطیل کنند و اکنون در حال تغییر شیوه

ی در ایران و سایر کشورها وضوحبهآموزش آنالین هستند. این شرایط  ژهیوبهیادگیری الکترونیکی 

های کرونا ویروس بر سیستم ترواضح طوربه(. Mousavi and Jafari, 2020است ) مشاهدهقابلجهان 

آموزشی سراسر جهان، همچنین سیستم آموزشی ایران تأثیر گذاشته است و منجر به بسته شدن 

و  آموزدانشمیلیون نفر  43شده است. در کشور ما حدود  هادانشگاههای حضوری در مدارس و دوره

و نیم میلیون نفر دانشجو وجود دارد. سالمت جسمی و روانی و جلوگیری از آسیب دیدن این  3حدود 

 هادانشگاهمدارس و »در اولویت بوده است و لذا با شعار  گذارانسیاستبخش بزرگ جامعه در نظر 

جامعه به استقبال این بالی فراگیر رفت. بنابراین، آموزش « یستتعطیل است، اما آموزش تعطیل ن

 Ahmadi et al) یک نقطه عطف در آموزش این روزهای ایران تلقی شود عنوانبهتواند می مجازی

مجازی پاسخی مثبت به تعطیلی مدارس در زمان شیوع  کرونا  صورتبهو یادگیری و آموزش 2020)

 (.Marbán et al., 2021) شود ویروس در نظر گرفته

دولت است و هزینه این اقدام،  گذاریسرمایهاگرچه تغییر رویکرد در نظام آموزشی مستلزم    

در  4۹خواهد بود اما با توجه به آثار بلندمدت این تغییر رویکرد و با توجه به شیوع کووید  توجهقابل

اده با استف گذاریسرمایهدر مواردی های آموزشی مختلف از طریق تخصیص منابع و سراسر جهان، نظام

تا خدمات آموزشی مناسب را برای افراد فراهم کرده، از  اندکردهها و ابزارهای نوآورانه تالش از رویه

در نظام آموزشی  حلراه تریناصلیو  ترینمهمدر ارتباط باشند.  هاآنحمایت کنند و با خانواده  هاآن

 قرار مورداستفادهو گذرا  مدتکوتاه حلراهیک  عنوانبهاین لحظه رویکرد آموزش مجازی بوده که تا 

 رورتضبلندمدت  ایمقابلهگرفته است. اما با توجه به پیامدهای این ویروس و ضرورت ایجاد بسترهای 

قرار گرفته و معایب و مزایای استفاده از آن  موردبررسی بلندمدت حلراهیک  عنوانبهدارد تا 

در پژوهشی Mousavi and Jafari ( 2020)(. در این راستا ,Abtahi et al (2020قرار گیرد  موردبررسی

، مجالت هاکتابها، پس از بررسی مجموعه ها و چالشبا عنوان آموزش مجازی در دوران کرونا، فرصت

های آموزش و مبانی نظری موجود به بررسی اهمیت آموزش مجازی در دوران کرونا فرصت و چالش

. ها ارائه دادند. در پژوهشجازی را مورد بحث قرار دادند و در پایان نیز چندین راهکار برای حل چالشم

(2020 )Abtahi et al های فنی، ضرورت های مجازی در دوران کرونا، ارتقاء زیرساختادراک از آموزش

زایش ری مطلوب و افیادگی-فرایند یاددهی گیریشکلتعاملی دوسویه میان اساتید و دانشجویان جهت 

راهکارهای نهایی جهت  عنوانبهتالش دانشجویان و اساتید برای تطابق بیشتر با این نوع آموزش 
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. در Abolhassani et al (2020)آمده ارائه گردیده است.  به وجوداز شرایط  گیریبهرهافزایش کیفیت 

وشیدند ضمن لحاظ نمودن شرایط آموزش الکترونیکی در دوران کرونا، ک هایچالشپژوهشی با عنوان 

مرتبط با کیفیت آن را برای مدارس و  هایچالشهای آموزش الکترونیکی، کرونا و مزایا و چالش

 (2020) مؤسسات آموزش عالی موردبررسی قرار داده و به ارائه مدلی جامع پیرامون بهبود آن بپردازند.

Mirani Sargazi et al آموزش مجازی در ایران، نتیجه  هایچالش. نیز در پژوهشی با عنوان کرونا و

ه جدی دنبال نشد صورتبهگرفتند که آموزش مجازی در ایران به دلیل آنکه تا قبل از بحران کرونا 

شده است که  روروبهاساسی  هایچالشآن نیز فراهم نبود، در طراحی و اجرا با  یهارساختیزبود و 

های تحلیل داده Ghorbankhani and Salehi (2016) . در پژوهشکندمیآن را کمرنگ موفقیت 

مربوط به  هایچالشمقوله اصلی گردید که شامل  5، منجر به شناسایی هامصاحبهحاصل از 

ت. اس« مربوط به کالس»و « مربوط به سامانه»، «مربوط به دانشجو»، «مربوط به استاد»، «دانشگاه»

های های ارزشیابی از آموختهشیوه ترینمهم. نشان داد Rezaei( 2020ج پژوهش )همچنین نتای

دانشجویان در دوران شیوع ویروس کرونا )آموزش مجازی( عبارتند از: امتحان حضوری )در صورت 

 هایمجوز مبادی ذیربط(، امتحان کتبی مجازی، امتحان شفاهی مجازی، پرسش و پاسخ شفاهی، ارائه

، بسنده دهآمدستبه(. با توجه به نتایج مجازی، کارپوشه الکترونیکی و ارزشیابی چندگانه )تلفیقی

دهد و لذا الزم است متناسب با محتوا و می کردن به یک روش ارزشیابی، اعتبار ارزشیابی را کاهش

 براساسهای فراگیران استفاده کرد. چندگانه )تلفیقی( برای ارزشیابی آموخته هایروشاهداف از 

های اجتماعی در پنج ایب آموزش مجازی در شبکهمحاسن و مع Mohamadi etal (2020. )تحقیق

تحصیلی و ایجاد فرصت خالقیت؛ معایب: عدم  یماندگعقبمقوله آموزشی )محاسن: جلوگیری از 

تمایل به انجام تکالیف کالسی و کاهش پایبندی به مقررات نظم و انضباط کالسی(، اجتماعی )محاسن: 

ی پرتن؛ معایب: حذف فعالیت گروهی و تنبلی و حواسآموزان و نظارت بیشتر والدیآزادی عمل دانش

آموزان(، فرهنگی )محاسن: ورود آموزش مجازی به عرصه نظام تعلیم و تربیت و ایجاد تجربه دانش

حوصلگی برخی از والدین(، اقتصادی جدید؛ معایب: حذف کاریزمای حضور معلم و خستگی و بی

گذاری جهت ی در زمان ایاب و ذهاب؛ معایب: وقتجوی)محاسن: کاهش هزینه ایاب و ذهاب و صرفه

سن ح عنوانبهوالدین  یارسانهافزار الزم( و فنی )ارتقاء سواد های تکمیلی و هزینه تهیه سختآموزش

معایب آموزش مجازی در  عنوانبهآوری اطالعات و عدم جذابیت بصری ویدئوها و عدم تسلط به فن

. با توجه  به مشکالت و معایبی که توسط والدین عنوان گردید، بندی شدندهای اجتماعی( طبقهشبکه

   یابد.می های منسجم و اثربخش جهت ارائه آموزش مجازی ضرورتطراحی زیرساخت

آموزان به آموزش مجازی و آنالین با توجه به شیوع ها و دانشخانواده سازیآمادهبدون شک     

ایه مشکالت ناشی از کرونا مغفول ماند. احتماالً کرونا و گسترده ویروس کرونا ضرورتی بود که در س

و  هاتابک یمحتوا رییتغآموزان ابتدایی اثر گذاشته و با توجه به بیشتر در دانش غیرحضوریآموزش 

 هانآکه شایسته است در فراگیری دروس به  گونهآن توانندنمیاغلب والدین  هاآنتخصصی بودن 
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آموزان از فضای شاد مدرسه و تالش برای یادگیری، زندگی کمک کنند. محروم ماندن دانش

آموزان برای دانش غیرحضوریو حضور در اجتماع از دیگر مشکالتی است که آموزش  جمعیدسته

 آمادگی الزم برای اجرای این فرایند در خصوصها ایجاد کرده است. اما از غفلت متولیان امر و خانواده

عظیم در عرصه آموزش که بگذریم مشکالت دیگری وجود دارد که با گذشت  حالنیدرعجدید و 

تر بلکه بیش اندنشدهکم  تنهانهبیش از یک سال از شیوع ویروس کرونا و اجرای طرح آموزش مجازی 

 واحتمال ادامه این روند حالت فرسایشی به خود خواهد گرفت  بینیپیشو با توجه به  اندشدههم 

ها دچار خواهند آموزان هستند که در این میان به انواع آسیبها و دانشبیشتر از همه این خانواده

شد. این تغییر ناگهانی پارادایم آموزشی، معلمانی که به شرایط معمولی عادت داشتند و آموزش 

(. کما اینکه (Talidong and Toquero, 2021 اضطراری آنالین را آغاز کردند، به چالش کشیده است

نشان داده است که در عصر تکنولوژی، درصد  یخوببهتغییر اجباری شیوه آموزش در این مقطع زمانی 

های آموزشی و رسانه افزارهانرمهای الزم برای انتقال محتوا از طریق ی از معلمان فاقد مهارتتوجهقابل

، دانش معلمان را در این بُعد دتمدر کوتاه ریزیبرنامهبا  وپرورشآموزشهستند و ضروری است 

تقویت و ارتقا دهد. مسلماً استفاده از فناوری در فرایند یاددهی و یادگیری سبب پویایی و افزایش 

 های فکری جامعه را بهتوان سرمایهتر میشود و از این طریق بهتر و سریعاثربخشی نظام آموزشی می

ی بر آموزش و ارزشیابی است. در این فضای خشک و نظام آموزشی ایران مبتن رشد و تعالی رساند.

(  0202) زعمبهشوند. می آموزان از لحاظ روحی و جسمی خسته و فرسودهآور مدارس، دانشمالل

Yang های برخط، تعامل و ارتباط چندانی برقرار ننموده و به شرکت در آموزان با آموزشدانش

سه مانع؛ مالی، آموزشی و فناوری   Habibi( 2021د. )دهنحضوری عالقه بیشتری نشان می هایکالس

 saho( 2021. از نظر )اندآوردهآموزشی در دوران کرونا به شمار  هایفعالیتبر  تأثیرگذاررا از موانع 

et al   ( 2021آموزشی گذاشته است. به زغم ) مؤسساتمهمی بر  تأثیراتشیوع پاندمی کروناTalidong 

and Toquero  طراحی محتوای آموزشی در این دوران  و کمبودآموزشی با مشکالت فنی  مؤسسات

آموزش مجازی را در سه سطح؛ معلم ، مدرسه و  Börnert-Ringleb et al(  2021، )اندشدهمواجه 

توان نتیجه گرفت می در مجموع و با توجه به تحقیقات انجام شده انددادهقرار  موردبررسیآموز دانش

سالمت مردم تحمیل کرد،  ازجملهجامعه  یهاشاخصکرونا، مشکالت زیادی بر تمام پاندمی  اگرچه

توان به فراگیر شدن و رونق در کشور شد که از آن جمله می هاتیقابلاما منجر به شکوفایی برخی 

ر ب شیازپشیبیافتن آموزش مجازی در سراسر کشور اشاره کرد. از طرف دیگر، مسئولین امر نیز 

ار . بنابراین انتظاندشدههای مبتنی بر یادگیری الکترونیکی واقف ش از راه دور و آموزشاهمیت آموز

الزم از قبیل توسعه شبکه سراسری اینترنت و افزایش سرعت آن،  یهارساختیزرود که با توسعه می

در این پاندمی شاهد رونق  شدهکسبآموزشی تعامل محور، و استفاده از تجارب  یافزارهانرمتولید 

روزافزون آموزش مجازی در کشور باشیم و حتی بعد از پایان یافتن شیوع ویروس کرونا، این نوع 

 آموزش در کنار آموزش حضوری تداوم داشته باشد. 
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 هایشود که ستونآن کشور نهاده می وپرورشآموزشدر واقع زیربنای توسعه هر کشوری از طریق     

 توجهی به آن،ای است که بیکرد. این اهمیت به اندازه وجوجستباید در آموزش ابتدایی اصلی آن را 

 Raccanello etگذارد )باری را در ابعاد مختلف بر پیکره پیشرفت و تعالی جوامع بر جای میآثار زیان

al.2019 .)هاآنمره با دوره ابتدایی، در رشد مفاهیم و معانى امورى که کودک در زندگى روز عالوهبه 

تکوین شناختی، زیستى و اجتماعى کودک که  بخشتداوممواجه است، نقش مهمى دارد. این دوره 

اى است که در آن فرصت و موقعیت مناسبى براى باشد. همچنین دورهشده، می یزیریپدر خانواده 

دادهاى د و استعگردمی تحصیل، تربیت و یادگیرى شیوه ارتباط صحیح با دیگران براى کودک فراهم

یک  عنوانبه(. از طرفی کرونا ویروس ,Mouratidou et al 2021شود شکوفا می جیتدربههر کودک 

رد قرار نگی موردبررسی یدرستبهتهدید برای سیستم آموزشی هر کشوری اگر  نیتریقوبحران و 

(.  با در نظر گرفتن لزوم و (Habibi et al, 2021 های ناگواری در پی داشته باشدممکن است فاجعه

های اجتماعی در دوران کرونا برای جلوگیری از شیوع های مبتنی بر شبکهاهمیت استفاده از آموزش

هرچه بیشتر این ویروس، محدود بودن تحقیقات درباره استفاده از فناوری اطالعات، و از سویی دیگر 

یت آموز و جمعخی از کشورهای جهان، دانشبا توجه به گستردگی کشور ما که به تعداد کل جمعیت بر

مندرج در سند تحول  "به آموزش ابتدایی یبخشتیاولو"اینکه با ضرورت  ترمهمجوان زیادی دارد و 

های ایجاد شده ناشی از شیوع ویروس کشور و با توجه به محدودیت وپرورشآموزشبنیادین در نظام 

ها پاسخ دهد که در وهش قصد دارد به این پرسشسنتی، این پژ هایکالسکرونا و عدم برگزاری 

در سیستم آموزشی کشور وجود دارد؟ آموزش  ییهاتیمحدودها و راستای آموزش مجازی چه چالش

هایی را ایجاد کرده است، چه پیامدهایی مجازی در شرایط شیوع ویروس کرونا و پساکرونا چه فرصت

 آموزش مجازی را توسعه داد؟توان به دنبال دارد؟ و با چه راهکارهایی می

 

 شناسی پژوهشروش

توسعه ای است که با رویکرد کیفی از نوع پدیدارشناسی و با -پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی

شده است. جامعه آماری شامل تمامی معلمان شاغل در مقطع ابتدایی استفاده از راهبرد اکتشافی انجام

هدفمند  صورتبهگیری بوده و نمونه4422/43۹۹شهرستان مهاباد در سال تحصیلی  وپرورشآموزش

شناخت و قضاوت محقق( و تا حد رسیدن به اشباع نظری انجام گرفته است. معیار ورود  براساس)

نفر در  34سال بوده است. در نهایت  5ها حداقل تحصیالت لیسانس و سابقه تدریس باالی نمونه

الگوی  براساسهای نیمه ساختاریافته و مصاحبه لهیوسبهها کت کردند. دادهتحقیق حاضر شر

های دقیقه به شیوه 52تا  32های کیفی و با رعایت موازین آن، در مدت زمان تقریبی بین مصاحبه

هدف  طورکلیبهدر ابتدای مصاحبه  آوری شد.های اجتماعی جمعحضوری و مجازی در بستر شبکه

تنهـا برای مقاصد پژوهشی استفاده خواهد شد و  هامصاحبهو تأکید شد که از  پژوهش ذکر گردید

هـای تحقیـق و مقاالت منتشره مشخص نخواهد شد. با توجه به در گـزارش وجهچیهبههویت افراد 
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سؤاالت اصلی در نظر گرفته شد و با توجه بـه  عنوانبهسؤاالت تحقیق، سـؤاالت زیـر در مصـاحبه 

تر شدن نروش منظوربهسـؤاالت پیگیر،  عنوانبهآن، سـؤاالت دیگری نیز  یافتهیساختارمـه ماهیـت نی

 شوندگانمصاحبهی مصاحبه نیز از مطرح گردید. در پایان هر جلسه شدهارائههای مفهوم پاسخ

 هدرخواست گردید که چنانچـه مطلـب دیگـری برای طرح دارند اضافه کنند. برخی از سـؤاالت مصاحب

 عبارتند از:

 های یادگیری را به وجود آورده است؟مجازی)شبکه شاد( چه فرصت یوهیشآموزش به  -4 

 مجازی چه مشکالتی را به بار آورده است؟ صورتبهآموزش  -0

 را به دنبال دارد؟ ییهاتیمحدودها و ی مجازی چه چالشآموزش به شیوه -3

 مجازی چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟ صورتبهآموزش  -4

 ی آموزشی شاد کدام اند؟های آموزش مجازی بر بستر شبکهآسیب -5

های وارده پیشنهاد آموزش به شکل مجازی و جلوگیری از آسیب یتوسعهچه راهکارهایی برای  -6

 دهید؟می

 لیل مضمون بود. فن تحلیلها با رویکرد تحلیل تفسیری و به روش تحوتحلیل دادهروش تجزیه     

از  .دکنمیهای غنی و تفصیل تبدیل ای است که اطالعات گسسته و پراکنده را به دادهمضمون رویه

ج:شبکه مضامین  تحلیل مضمون یعنی )الف: قالب مضامین، ب: ماتریس مضامین، بین چهار روش

ضمونی تحلیل شبکه متفاده شد. ای( در این تحقیق از روش تحلیل شبکه مضامین اسد:تحلیل مقایسه

در سه بخش اصلی تقسیم نمود : اول تجزیه متن، دوم اکتشاف متن و سوم  یطورکلبهتوان می را

 استخراج گردید و توسط محقق کنندگانمشارکتگفتارهای . لذا ابتدا پارههااکتشافیکپارچه کردن 

لیه، مضامین پایه استخراج و در ادامه با بندی کدهای اوبه کدهای اولیه تبدیل گردید. سپس با دسته

 (. Braun.2006ها، مضامین سازمان دهنده و مضمون فراگیر شکل گرفت)بندیانتزاعی کردن دسته

بررسی صحت علمی مطالعات کیفی شامل چهار معیار قابلیت اعتبار،   Lincoln( 1985طبق نظر)    

گیری هاست. در این راستا برای قابلیت اعتبار، نمون یریپذ دییتأپذیری، قابلیت اطمینان و قابلیت انتقال

 صورتبهها و داده چندجانبهمدت در میدان و ها به حد اشباع، درگیر شدن طوالنیتا رسیدن داده

انجام شد، همچنین برای قابلیت اطمینان، بازرسی،  کلیه فرآیندها و مراحل در پژوهشکلی 

نگری پژوهشگر انجام شد. ها و تصمیمات و چندجانبه، روشهامستندسازی پژوهشگر در خصوص داده

های کافی از منابع متعدد آوری دادهها که با جمعهای همسوسازی دادهجهت تأیید پذیری نیز روش

حقق بازبینی مهای نظری و پژوهشی، خودمانند خبرگان، منابع و مستندات علمی و پژوهشی، پیشینه

صل پذیری نیز وصف مفر پژوهش انجام شد. در راستای قابلیت انتقالد کنندهشرکتو کنترل اعضای 

 شوندگان انجام گردید. ها و تجارب گوناگون مصاحبهکنندگان و تنوع دیدگاهمحیط و شرکت
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 پژوهشهای یافته

کد اولیه استخراج شد. در ادامه با  470کنندگان، تعداد های مشارکتدر گام نخست، از متن مصاحبه

بررسی مجدد و پاالیش بیشتر کدهای اولیه، سعی شد که مضامین پایه شناسایی شوند که این 

های ی کافی، خاص، مجزا، غیرتکراری و کالن باشند تا مجموعه ایدهاندازهبایست بهمی هامضمون

 ای ازها کاهش یافته و به مجموعههایی از متن را دربرگیرند. این کار باعث شد دادهشده، بخشمطرح

های مشابه و در گروه آمدهدستبههای بعد مضامین دهنده تبدیل شوند. در گاممضامین مهم سازمان

ر نهایت رار گرفت و دشدند و شبکه مضامین چندین بار مورد تحلیل و بازبینی ق بندیدستهمنسجمی 

مضمون  4آموزش مجازی در شرایط شیوع کرونا و پساکرونا  هایچالشها و برای شناسایی فرصت

مضمون پایه شناسایی گردید و شبکه مضامین استخراج  060دهنده و مضمون سازمان 37فراگیر، 

 باشد.می 4شد. نتایج حاصل در این گام به شرح جدول شماره 

 
 اری اولیه، مضامین پایه و سازمان دهندهکدگذ(: 1)جدول 

 مضامین پایه
کد یا 

 نشانه
 شوندهمصاحبهکد 

مضامین 

سازمان 

 دهنده

 مضامین فراگیر

گسست فکری و عاطفی بین والدین و 

 فرزندان 
c1 

، م 0۹، م 01م 

 ، 03، م 32

کاهش 

بهداشت 

 روانی

مشکالت وضعیت 

موجود و 

های آموزش چالش

 مجازی

آموزان و معلمان در دانش سرخوردگی

 آموزش  مجازی 
c2 27 ، م 06، م 05م ، 

 c3 استرس و دلهره والدین از عدم یادگیری
 ، م01، م  04م 

29، 

 ، 10 ، م۹، م 1م  c4 آموزاندانش نفساعتمادبهکاهش 

و خستگى عوامل یاددهنده و  گیریگوشه

 یادگیرنده 
c5  7 ، م6، م 04م ، 

 ، 21 ، م02م c6 آموزان کاهش شادابی دانش

آموزان در فضای عدم تخلیه انرژی دانش

 مجازی
c7 27 ، م 06، م 05م، 

 c8 ندهیدر آعدم امید به موفقیت 
، م 1، م 7، م 6م 

 ،10 ، م۹

 c9 آموزانشدن دانش زهیانگیب
، م 02، م42، م 4م

 ،24 ، م04

 ،21 ، م00، م 32م  c10 انتشار اطالعات نادرست
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 c11 انتشار محتواهای مستهجن
، 7، م 6، م  44م 

 ،8 م

بروز و 

ترویج 

های ارزش

 غیراخالقی

 ،1 ،  م7، م 6م  c12 افزایش تجاوز به حریم خصوصی افراد

 c13 اشاعه خشونت
 ، م1،  م 7، م 6م 

1، 

غرق شدن عواطف لطیف خانوادگی در امواج 

 های اجتماعی سهمگین شبکه
c14 

، م  03، م  00م 

 ،1 ،م07

 c15 اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی
، م  4۹،  م 7م 

 ،21 ، م02

 c16 مشکالت سنی در استفاده از اینترنت
، 4،م 07، م  06م 

 ،6 م

 c17 هاآزمونعدم راستی آزمایی و برگزاری 
 ،  م 03، م 32م 

25، 

 c18 آموزان در انجام تکالیفعدم اعتماد به دانش
 ، م 04، م  03م 

29، 

 ،9 ، م1م  c19 سوءبرداشت از شیوه آموزش مجازی

 c20 احتمال عدم اعتماد به مدرسه 
 ، م05، م  04م 

26 ، 

 c21 های اجتماعی ناسالم وجود شبکه
 ، م6، م 4، ،م 1م 

7، 

بروز 

های آسیب

 اجتماعی

 c22 کاهش همدلی اجتماعی
 ، م6، م 0، م44م 

7، 

 ،7 ، م6م  c23 در جامعه اعتمادیبیگسترش 

 ، 3 ، م40،م 07م  c24 اجتماعی تفاوتیبیافزایش 

 ، 10 ، م۹م  c25  پذیریجامعهکاهش 

 c26 محروم شدن از یادگیری و بازی با همساالن
 00، م 04، م 02م 

  26 ، م05، م

 c27  نیمابیفو احترام  گرانینظر دعدم قبول 
، م 40، م 44م 

 ، 19 ، م43

 c28 های اجتماعیافول یادگیری مهارت
 ، م7، م 6، م 0م

10، 

 c29 وزناضافه
. م 44، م 4۹م 

 ،7 ، م6، م 4،،م 3

افزایش 

های آسیب

 ، 30 ، م0۹، م 01م  c30 فشار خون جسمانی
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 c31 سردرد
، م ۹، م 1، م 7م 

 ،27 ، م42

 c32 نشستن نادرست)ارگونومی(
، 04، م 04، م 02م

 ،6 م

از گوشی نظیر نحوه  یراصولیغاستفاده  

 گرفتن فاصله تا چشم و غیره 
c33 

، 6، م  44، م 4م 

 ، 7 م

 c34 رفعالیغافزایش اوقات فراغت 
، 4،م 07، م  06م 

 ،  7 ، م6م 

 ،29 ، م01م  c35 ضعف بیناییافزایش 

 c36 کمردرد و آرتروز
 ، م 03، م 32م 

24 ، 

 ،29 ، م01م  c37 آموزانمشکالت شنوایی و دیداری دانش

ایجاد دوگانگی و چندگانگی در یادگیری و 

 آموزش
c38  25 ،م 00، م 45م 

کاهش 

کیفیت 

 آموزشی

مجازی ضعف در امکان برخورداری از آموزش

 واحدهای درسی مختلفبرای 
c39 

 26 ، م05، م 41م 

، 

 ،2 م c40 در یادگیری وریبهرهکاهش 

 c41 های ناقص و فرمالیته افزایش آموزش
، 47،  م ۹، م 1م 

 ،30 م

 c42 بدفهمی در ادراک مفاهیم درسی
، 45، م 44، م 5م 

 ، 23 ، م 00م 

از دست دادن هیجان دیدارى یاددهى و 

 یادگیرى
c43  4، م3،  م 07م، 

 ، 26 ، م05م  c44 آموزانعدم مشاهده رشد و شکوفایی دانش

عدم انتقال بسیاری از مفاهیم به شیوه 

 مجازی
c45 

 ، م47، م ۹، م 1م 

30، 

 c46 عدم امکان بازدیدهای علمی
، م 44، م 42م 

 ،13 ، م40

 ،29 ، م01 ، م46م  c47 های کارگاهی )ساخت و تجهیز(توقف پروژه

 ، 23 ، م 00م  c48 های آزمایشگاهیتوقف پروژه

 c49 درگیر شدن افراطی والدین در امر آموزش
، م 46، م 45م 

 ،29 ، م01
بروز 

مشکالت 

 خانوادگی
آموزان آشکار شدن مشکالت خانوادگی دانش

 هاو ضربه روحی به آن
c50 

، م 0۹، م 01م 

 ، 23 ، م32
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ها و فرزندان در خانوادهعدم درک متقابل 

 آموزش مجازی
c51 27 ، م 06، م 05م ، 

افزایش برخوردهای نامتعارف والدین با 

 آموزان دانش
c52 

 ، م01، م  04م 

29، 

 ، 10 ، م۹، م 1م  c53 های متعارض والدینها و هدفخواسته

 ، 7 ، م6، م 04م  c54 خانگى هایخشونتافزایش 

 ، 21 ، م02م c55 ها در خانوادهبیشتر بچهتنبیهات بدنی 

ها از ادامه تحصیل سرخوردگی خانواده

 فرزندانشان
c56 27 ، م 06، م 05م، 

 c57 آموزانترک تحصیل دانش
، م 1، م 7، م 6م 

 ،10 ، م۹

افزایش 

رفتار 

غیرمولد 

 آموزدانش

 ،24 ، م42، م 4م c58 آموزانغیبت بیشتر دانش

 ، 30 م c59 آموزاندانش پذیریمسئولیتعدم 

 ،8 ، م7، م 6مم  c60 عدم صداقت در انجام تکالیف

 ، 7 ، م6م  c61 آموزان از تحصیلنارضایتی دانش

 ،  7 ، م6م  c62 عدم تمایل به ادامه تحصیل

 c63 کاهش انگیزه تحصیل
، م  03، م  00م 

 ،1 ،م07

 c64 آموزاندانش از بین بردن نبوغ و استعداد
، م  4۹،  م 7م 

افت  ،21 ، م02

تحصیلی 

آموزاندانش
  

 c65 آموزانبازماندن تعداد باالیى از دانش
، 4،م 07، م  06م 

 ،6 م

 c66 آموزانعدم پیشرفت تحصیلی دانش
 ،  م 03، م 32م 

25، 

 c67 عدم اختیار کافی به معلمان 
 ، م 04، م  03م 

29، 

فرسودگی 

شغلی 

 معلمان

 ،9 ، م1م  c68 آموزشی یگذارارجعدم 

آموزان در کالس مدیریت سخت دانش

 مجازی 
c69 

 ، م05، م  04م 

26 ، 

 ،7 ، م6، م 4،م  c70 دارمشکلآموزان کنترل دشوار دانش

های منفی و سوء گیری نسبت به برداشت

 عملکرد معلم
c71 

 ، م6، م 0، م44م 

7، 
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 ،7 ، م6م  c7 کاری معلمانافزایش ساعت 

 c73 عدم رضایت شغلی معلمان
، م 0۹، م 01م 

 ، 23 ، م32

 ، 27 ، م 06، م 05م c74 رفتن اقتدار معلم  سؤال زیر

 c75 استرس شغلی معلمان
 ، م01، م  04م 

29، 

 ، 10 ، م۹، م 1م  c76 افزایش غیبت معلمان

 ، 7 ، م6، م 04م  c77 تمایل به ترک شغل

نبود اینترنت در روستاها و مناطق کم 

 برخوردار 
c78 21 ، م02م ، 

عدم تحقق 

عدالت 

 آموزشی

و درماندگی برخی  ماندگیعقبتبعیض و 

 آموزاندانش
c79 27 ، م 06، م 05م، 

نابرابری معلمان از نظر توانایی تدریس 

 مجازی
c80 

، م 1، م 7، م 6م 

 ،10 ، م۹

آموزان در دسترسی و استفاده دانشنابرابری 

 از شبکه شاد
c81 

، م 02، م42، م 4م

 ،24 ، م04

آموزان در داشتن امکانات اولیه نابرابری دانش

 آموزش مجازی
c82  21 ، م00، م 32م، 

دشواری در برگزاری آزمون آنالین جهت 

 ارزشیابی
c83 

، 7، م 6، م  44م 

 ،8 م

ضعف 

ارزشیابی 

صورت به

 عینی و

 کاربردی

صحت یادگیری به دلیل فقدان  صیتشخعدم

 ارزشیابی حضوری 
c84  1 ،  م7، م 6م، 

عدم اطالع معلم از میزان و سطح یادگیری 

 آموزان دانش
c85 

 ، م1،  م 7، م 6م 

1، 

 c86 مستقیم  یمشاهدهعدم امکان 
، م  03، م  00م 

 ،1 ،م07

 c87 آموزاندانشعدم دریافت بازخورد سریع از 
، م  4۹،  م 7م 

 ،21 ، م02

های چندکاره اپلیکیشن) نداشتن قابلیت

 شاد( 
c88 

، 4،م 07، م  06م 

 ،6 م
پشتیبانی 

فنی 

ناکارآمد 

 شبکه

 c89 طراحی ضعیف برنامه شاد
 ،  م 03، م 32م 

25، 

 c90 اختالل در شبکه اینترنت و پهنای باند
 ، م 04، م  03م 

29، 

 ،9 ، م1م  c91 سرعت اینترنت ضعف
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قطع و وصل مدام شبکه و بروز رسانی برنامه 

 شاد
c92 

 ، م05، م  04م 

26 ، 

 c93 قابلیت پردازش بسیار ضعیف 
 ، م6، م 4، ،م 1م 

7، 

عدم مرز مشخص بین ساعات کاری و غیر 

 کاری 
c94 

 ، م6، م 0، م44م 

7، 

عدم تناسب 

محیط 

خانگی برای 

 آموزش

 ،7 ، م6م  c95 نامشخص بودن محیط کار و خانواده

عدم وجود فضای آموزشی مناسب در منازل 

 آموزانمعلمین و دانش
c96  3 ، م40،م 07م ، 

 ، 10 ، م۹م  c97 وجود عوامل مزاحم در خانه نظیر سروصداها

 c98 عنوان مکان آموزشیعدم سنخیت خانه به
 00، م 04، م 02م 

 ، 26 ، م05، م

 c99 های دست و پاگیر ها و بخشنامهوجود طرح
، م 40، م 44م 

 ، 19 ، م43

نبود برنامه 

راهبردی 

برای 

آموزش 

 مجازی

به آموزش مجازی در اسناد  یتوجهکم

 باالدستی
c100 

 ، م7، م 6، م 0م

10، 

عدم پاسخگویی اداره برای رفع مشکالت 

 تدریس مجازی
c101 

. م 44، م 4۹م 

 ،7 ، م6م ، 4،،م 3

عدم مهارت و توانمندی سازمان برای رفع 

 مشکالت تدریس مجازی
c102  30 ، م0۹، م 01م ، 

وپرورش عدم ارتباط و هماهنگی بین آموزش

 با سایر نهادها
c103 

، م ۹، م 1، م 7م 

 ،27 ، م42

 c104 های اینترنتافزایش هزینه
، 04، م 04، م 02م

 ،6 م

مشکالت 

اقتصادی 

 خانواده

نداشتن گوشی و تبلت خصوصاً در روستاها و 

 دورافتادهمناطق 
c105 

، 6، م  44، م 4م 

 ، 7 م

 c106 یآموزشکمکمشکالت تهیه منابع و مواد 
، 4،م 07، م  06م 

 ،  7 ، م6م 

یکسان نبودن امکانات و تجهیزات آموزشی 

 هاخانوادهدر 
c107  29 ، م01م، 

زیرساخت آموزش مجازی در بینی عدم پیش

 خانه
c108 

 ، م 03، م 32م 

24 ، 

رودررو و  صورتبهعدم امکان ارتباط 

 حضوری
c109  محدود  ،29 ، م01م

شدن 
 25 ،م 00، م 45م  c110 آموزان تضعیف کارگروهی دانش
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 c111 کاهش روابط بین فردی معلمان
 26 ، م05، م 41م 

، 

تعامالت 

 انسانی

سرد و خشک و بدون احساس  هایتدریس

 معلمان
c112 2 م، 

 c113 عدم انتقال احساس و انرژی در آموزش
، 47،  م ۹، م 1م 

 ،30 م

آموزان و پایین آمدن روابط عاطفی دانش

 معلمان
c114 

، 45، م 44، م 5م 

 ، 23 ، م 00م 

 ،4، م3،  م 07م  c115 استفاده ابزاری از فضای مجازی

فقدان دانش 

و پذیرش 

 فنّاورانه

 ، 26 ، م05م  c116 ترس از تکنولوژی

ضعف پذیرش آموزش مجازی توسط عوامل 

 یاددهنده و یادگیرنده
c117 

 ، م47، م ۹، م 1م 

30، 

 c118 افزارهانرمآموزان با عدم آشنایی کافی دانش
، م 44، م 42م 

 ،13 ، م40

 ،29 ، م01، م 46 م c119 ضعف تدریس مجازی معلمان

های عدم تسلط کافی معلم به تکنولوژی

 جهت انتقال محتوا  ازیموردن
c120  23 ، م 00م ، 

عدم تناسب محتوای کتب درسی با شیوه 

 آموزش مجازی
c121 

، م 46، م 45م 

 ،29 ، م01

عدم تناسب 

محتوای 

آموزش 

 مجازی

 ،14 ، م5، م 4م c122 حجم نامناسب محتوای کتب آموزشی 

 ،3 ، م44، م 5م  c123 نادرست محتوای آموزشی دهیسازمان

 c124 عدم برقراری تناسب بین اهداف و محتوا
، م 0۹، م 01م 

 ، 23 ، م32

 ، 27 ، م 06، م 05م c125 عدم کاربردی بودن محتوای آموزشی

نظارت و همراهی والدین  به شرط همراهی 

 و هدایت درست 
c126 

 ، م01، م  04م 

29، 

افزایش 

مشارکت 

والدین در 

 آموزش

فرصت

ه

ا

 ی

آ

م

و

ز

 ش

م

 ، 10 ، م۹، م 1م  c127 مشارکت بیشتر والدین در چرخه آموزش 

 ، 7 ، م6، م 04م  c128 مسئول پذیرتر شدن والدین در یادگیری

مجازی توسط  و شبکهافزایش آگاهی از فضا 

 والدین
c129 21 ، م02م ، 

 ،27 ، م 06، م 05م c130 بیشتر والدین برای تدریس خانگییادگیری 

 ،27 ، م 06، م 05م c131 امکان تدریس در هر زمان و در هر مکانی
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 c132 های معلماناستفاده مجدد و مکرر از تدریس
، م 1، م 7، م 6م 

 ،10 ، م۹
عدم 

محدودیت 

زمان و 

مکان در 

بازخوانی و 

تدریس 

محتوای 

 آموزشی

ج

ا

ز

 ی
 c133 اشکال بدون نیاز به مراجعه به معلمرفع 

، م 02، م42، م 4م

 ،24 ، م04

قابلیت بازخوانی محتوای درسی در همه 

  هازمان
c134  21 ، م00، م 32م، 

قابلیت بازخوانی محتوای درسی در همه 

  هامکان
c135 

، 7، م 6، م  44م 

 ،8 م

دسترسی بدون محدودیت به معلمان و 

 مدیران
c136  1 ،  م7، م 6م، 

برقراری 

ارتباط 

سریع 

ذینفعان با 

 یکدیگر

مناسب و  یگروه ایافزایش ارتباط فردى 

  نزدیک
c137 

 ، م1،  م 7، م 6م 

1، 

 c138 ایجاد تعامل بیشتر بین خانواده و مدرسه
، م  03، م  00م 

 ،1 ،م07

 c139 سهولت دسترسی معلم به والدین و بالعکس
، م  4۹،  م 7م 

 ،21 ، م02

غیرضروری والدین به  یوآمدهارفتکاهش 

 مدرسه
c140 

، 4،م 07، م  06م 

 ،6 م

امکان نظارت بر کل کالس مجازی یک 

 مدرسه در ساعت مشخص
c141 

 ، م6، م 4، ،م 1م 

7، 

امکان 

توسعه 

ارزشیابی 

اثربخش 

آموزش 

 مجازی

آشنایی بیشتر با نقاط ضعف و قوت 

 آموزاندانش
c142 

 ، م6، م 0، م44م 

7، 

و  یچندوجههای یادگیری ایجاد فرصت

 یچندبعد
c143  7 ، م6م، 

 ، 3 ، م40،م 07م  c144 آموزاندانش تکتکامکان بررسی تکالیف 

 ، 10 ، م۹م  c145 خالقیت و نوآوری در ارزشیابی آموزشی

های تفهیمی و امکان استفاده از آزمون

 آموزاندانشعملکردی جهت ارزشیابی 
c146 

 00، م 04، م 02م 

 ، 26 ، م05، م

 c147 آموزان افزایش سطح دانایی دانش
، م 1، م 7، م 6م 

 ،10 ، م۹
توسعه 

مهارت و 

تجربه 

یادگیری 

 آموزاندانش

پیامدهای آموزش 

 مجازی

 ،24 ، م42، م 4م c148 آموزانافزایش خالقیت و توانمندی دانش

 ، 30 م c149 عدم وابستگی به معلم

 ،8 ، م7، م 6مم  c150 آموزمحوریارتقای یادگیری مبتنی بر دانش

 ، 7 ، م6م  c151 آموزانی پرسشگری دانشتقویت روحیه



4۹2   های آموزش مجازی در دوران کروناها و چالشتحلیل فرصت... 

 

 ،  7 ، م6م  c152 آموزاندانش ترراحتابراز وجود 

 c153 فرصت تفکر بیشتر برای انجام تکالیف
، م  03، م  00م 

 ،1 ،م07

 c154 خودآموزعنوان استفاده از فضای مجازی به
، م  4۹،  م 7م 

 ،21 ، م02

 c155 آموزانتولید مفاهیم توسط دانش
، 4،م 07، م  06م 

 ،6 م

به منابع آموزشی و  ترعیسردسترسی 

 یادگیری
c156 

 ،  م 03، م 32م 

25، 

های مختلف دسترسی بیشتر به شیوه

 یادگیری
c157 

 ، م 04، م  03م 

29، 

 ،9 ، م1م  c158 کاهش وابستگی به فضای بسته و کالبدی

استفاده از منابع متنوع برای تقویت روش 

 تدریس
c159 

 ، م05، م  04م 

26 ، 

افزایش 

های مهارت

آموزشی 

 معلمان

 ،7 ، م6، م 4،م  c160 توانمندی معلمان در تولید محتوا

سایر مشاهده و استفاده از تولید محتوای 

 همکاران
c161 

 ، م6، م 0، م44م 

7، 

 ،7 ، م6م  c162 معلمان یاانهیراپیشرفت علم 

 c163 های فنون تدریس مهارت یبخشتنوع 
، م 0۹، م 01م 

 ، 23 ، م32

 ، 27 ، م 06، م 05م c164 توسعه ارتباطات علمی

 c165 استفاده از روش تدریس فعال و مشارکتی
 ، م01، م  04م 

29، 

 ، 10 ، م۹، م 1م  c166 استفاده از یادگیری معکوس و واگرا

 ، 7 ، م6، م 04م  c167 شدن دانش علمی معلمان روزبه

 ، 21 ، م02م c168 های جذاب برای آموزشاستفاده از انیمیشن

شناخت بیشتر نقش مدرسه در 

 وپرورش آموزش
c169 

 ،  م 03، م 32م 

مشخص  ،25

شدن نقش 

با ارزش 

مدرسه در 

وپروآموزش

 رش

های آموزش شناخت و درک بهتر سختی

 معلمان
c170 

 ، م 04، م  03م 

29، 

 ،9 ، م1م  c171 درک خانواده از اهمیت کار معلمان

آشکار شدن کیفیت آموزش حضوری و 

 مجازی
c172 

 ، م05، م  04م 

26 ، 

 ،1 ،م07، م  00م  c173 های نظام آموزشیکاهش هزینه
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افزایش سرعت آموزش در مقایسه با آموزش 

 سنتی
c174  1 ،  م7م ، 

افزایش 

 وریبهره

 آموزشی

 ،6 ، م4،م 07م  c175 افزایش کیفیت خدمات  آموزشی

 ،7 ، م1م  c176 آموزانپیشرفت تحصیلی دانش

 ،7 ، م44م  c177 استفاده بهینه از منابع موجود

 c178 کاهش تردد و ترافیک
، م 40، م 44م 

 ، 19 ، م43

اثربخشی 

یمحستیز

 یط

 c179 کاهش آلودگی هوا
 ، م7، م 6، م 0م

10، 

کاهش مصرف منابع انرژی در مدرسه )آب، 

 برق و غیره(
c180 

. م 44، م 4۹م 

 ،7 ، م6، م 4،،م 3

 ، 30 ، م0۹، م 01م  c181 معلمان وآمدرفتهای تردد و کاهش هزینه

پشتیبانی فنی و مالی از برنامه در طول 

 اجرای طرح 
c182 

، م ۹، م 1، م 7م 

 ،27 ، م42

رفع 

ها محدودیت

و توسعه 

 افزارنرم

آموزشی 

 شاد

راهکارهای توسعه 

 آموزش مجازی

 c183  بروز رسانی  برنامه شاد با توجه به نیازها
، 04، م 04، م 02م

 ،6 م

در اختیار قرار دادن محتوای الکترونیکی به 

 افزارنرممعلمان در بستر 
c184 

، 6، م  44، م 4م 

 ، 7 م

جهت   افزارنرمهای آموزشی به تجهیز محیط

 ارائه تدریس آنالین
c185 

، 4،م 07، م  06م 

 ،  7 ، م6م 

 ،29 ، م01م  c186 آموزشی افزارنرمهای افزایش قابلیت

های پردازشی بر طرف کردن محدودیت

 افزارنرم
c187 

 ، م 03، م 32م 

24 ، 

اهداف ضمنی و  اثربخشیمشخص کردن 

 آشکار برنامه شاد
c188  29 ، م01م، 

فراهم کردن بستر آموزش آنالین در شرایط 

 بحرانی
c189  25 ،م 00، م 45م 

بینی پیش

الزامات و 

نیازهای 

آموزش 

 مجازی

 c190 اینترنت رایگان برای همهدسترسی به 
 26 ، م05، م 41م 

، 

 ،2 م c191 هوشمندکردن مدارس

به ابزارهای تکنولوژی  آموزاندانش زیتجه 

 همزمان با تحصیل حضوری
c192 

، 47،  م ۹، م 1م 

 ،30 م

 c193 افزایش سرعت اینترنت و پهنای باند 
، 45، م 44، م 5م 

 ، 23 ، م 00م 

 ،4، م3،  م 07م  c194 کنترل کیفیت آموزش 



4۹0   های آموزش مجازی در دوران کروناها و چالشتحلیل فرصت... 

 

 ، 26 ، م05م  c195 ارزیابی اثربخشی عملکرد آموزشی

بهبود 

مستمر 

کیفیت 

 آموزش

 c196 آموزاندانشپاسخگویی به نیاز 
 ، م47، م ۹، م 1م 

30، 

 c197 نظارت صحیح بر شیوه آموزش معلمان
، م 44، م 42م 

 ،13 ، م40

 ،29 ، م01، م 46م  c198 تحصیلیارتقا عملکرد 

چابکی و نوآوری در استفاده از روش جدید 

 آموزشی
c199  23 ، م 00م ، 

 c200 های سنجش و آموزش مجازیبهبود مهارت
، م 46، م 45م 

 ،29 ، م01

اختصاص وقت بیشتر برای ارتقای آموزش 

 مجازی
c201 14 ، م5، م 4م، 

 ،3 ، م44، م 5م  c202 استفاده از تفکر همگرا 

تنوع بخشى به سطح یادگیرى علمى 

 ها برنامه
c203 

، م 0۹، م 01م 

 ، 23 ، م32

مقاطع  تعیین سبک مناسب تدریس در

 مختلف تحصیلى 
c204 27 ، م 06، م 05م ، 

 c205 آموزانهای فردی دانشدر نظر گرفتن تفاوت
 ، م01، م  04م 

29، 

توسعه 

اشتیاق و 

 بهزیستی

 تحصیلی

 ، 10 ، م۹، م 1م  c206 آموزاندانش نفسعزتتقویت 

 ، 7 ، م6، م 04م  c207 آموزانکاهش دلزدگی دانش

 ، 21 ، م02م c208 داوطلبانه کردن انجام تکالیف

 ،27 ، م 06، م 05م c209 ارائه تکالیف کمتر

 c210 توجه جدی به تربیت فناورانه یادگیرندگان
، م 1م ، 7، م 6م 

 ،10 ، م۹

 ،24 ، م42، م 4م c211 افزایش رفاه تحصیلی

های آموز در فعالیتتوسعه درگیری دانش

 تحصیلی
c212 30 م ، 

بازسازی سالمت عاطفی و اجتماعی 

 آموزان دانش
c213  8 ، م7، م 6مم، 

های عزم همگانی برای تقویت زیرساخت

 و آموزشی یاانهیرا
c214  سازفرهنگ ، 7 ، م6م

استفاده  ی
 ،  7 ، م6م  c215 های جمعیوالدین از طریق رسانه یسازآگاه
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 c216 های آموزشی برای اولیابرگزاری کالس
، م  03، م  00م 

 ،1 ،م07

صحیح از 

 تکنولوژی

استفاده از  یسازیعادمتقاعد کردن و 

 تکنولوژی 
c217 

، م  4۹،  م 7م 

 ،21 ، م02

 c218 جلوگیری از پرسه زدن در فضای مجازی 
، 4،م 07، م  06م 

 ،6 م

 c219 ها کنترل و نظارت  نامحسوس خانواده
 ،  م 03، م 32م 

25، 

ای به همه تر خدمات مشاورهی قویارائه

 ذینفعان
c220 

 ، م 04، م  03م 

29، 

و همسویی و  هاارگاندرگیر شدن سایر 

 ها در آموزش همنوایی آن
c221  9 ، م1م، 

آموزان از بدو ریزی برای آشنایی دانشبرنامه

 تحصیل با شرایط مختلف آموزشی
c222 

 ، م05، م  04م 

26 ، 

 ،7 ، م6، م 4،م  c223 ایجاد عالقه و انگیزه در معلمان

توسعه 

اخالق 

و  یاحرفه

اعتقادی 

 معلمان

 c224 کاری و انتقادپذیری افزایش وجدان
 ، م6، م 0، م44م 

7، 

تالش برای کاهش فشار روحی و روانی 

 معلمان
c225  7 ، م6م، 

 c226 افزایش خالقیت هنری معلمان
، م 0۹، م 01م 

 ، 23 ، م32

 ، 27 ، م 06، م 05م c227 کم شدن انتظارات از معلمان

ی محتواهای افزایش اختیارات معلم در ارائه

 آموزشی و ارزشیابی 
c228 

 ، م01، م  04م 

29، 

های تولید محتوی برای کلیه گذاشتن دوره

 معلمان جهت بهبود فرایند آموزشی
c229  10 ، م۹، م 1م ، 

ارزشیابی عملکردهای اخالقی پرسنل 

 آموزشی
c230  7 ، م6، م 04م ، 

استراتژی 

اخالقی 

برای توسعه 

آموزش 

 مجازی

ها در توجه به نیازها، حفظ و نشر ارزش

 آموزش
c231 21 ، م02م ، 

ها و مسائل اخالقی در پاندمی اشاعه ارزش

 کرونا
c232 27 ، م 06، م 05م، 

 c233 احترام به حریم خصوصی
، م 1، م 7، م 6م 

 ،10 ، م۹

 c234 آموزرعایت حقوق دانش
، م 02م ،42، م 4م

 ،24 ، م04



4۹4   های آموزش مجازی در دوران کروناها و چالشتحلیل فرصت... 

 

 ،21 ، م00، م 32م  c235 حل تعارضات و انحرافات اخالقی

برخورد منطقی و اصولی در مواجهه با 

 مشکالت قرنطنیه
c236 

، 7، م 6، م  44م 

 ،8 م

 ،1 ،  م7، م 6م  c237 تغییر اسناد فرادستی و راهبردی 

ریزی برنامه

و 

گذاراستیس

با تأکید  ی

بر شرایط 

 اضطراری

از مواد و  مندیبهرهایجاد عدالت در زمینه 

 منابع آموزشی
c238 

 ، م1،  م 7، م 6م 

1، 

آموزش  بومزیستو تنظیم  گذاریسیاست

 شاد یدر شبکهمجازى 
c239 

، م  03، م  00م 

 ،1 ،م07

 جرائمتصویب  قوانین مختلف مبارزه با 

 های اجتماعیدر شبکه یاانهیرا
c240 

، م  4۹،  م 7م 

 ،21 ، م02

مناسب جهت دسترسی برابر  یگذاراستیس

 کلیه فراگیران 
c241 

، 4،م 07، م  06م 

 ،6 م

تعیین بودجه الزم جهت توسعه آموزش 

 مجازى
c242 

 ،  م 03، م 32م 

25، 

 c243 های سنتی ناکارآمددر رویکرد دنظریتجد
 م ، 04، م  03م 

29، 

های دست و ها و دستورالعملحذف بخشنامه

 پاگیر
c244  9 ، م1م، 

پایش و نظارت بر روند آموزش در بستر 

 فضای مجازی 
c245 

 ، م05، م  04م 

26 ، 

بازمهندسی فرایندها و توسعه مدارس با در 

 نظر گرفتن شرایط بحرانی
c246 

 ، م6، م 4، ،م 1م 

7، 

 c247 فناورانه در محتوااستفاده از رویکرد 
 ، م6، م 0، م44م 

7، 

طراحی و 

تدوین 

محتوا و 

برنامه 

درسی 

 مناسب

 ،7 ، م6م  c248 خالقیت و نوآوری در تدوین محتوا

از ابزارهاى متنوع و  گیریبهره

در محتواهاى آموزش شبکه  شدهسازیشبیه

 شاد

c249  3 ، م40،م 07م ، 

 ، 10 ، م۹م  c250 تدوین محتواتوجه به اصل تفاوت فردی در 

ها سازی آنساماندهی مجدد محتوا و غنی

 براساس نیازهای روز
c251 

 00، م 04، م 02م 

 ، 26 ، م05، م

های درسی با توجه اصالح محتواهای کتاب

 به آموزش مجازی
c252 

، م 40، م 44م 

 ، 19 ، م43

 c253 برنامه درسی پذیریانعطاف
 م، 7، م 6، م 0م

10، 
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ارتقای کیفیت برنامه درسی و توجه بیشتر به 

 آموزش مجازی
c254 

. م 44، م 4۹م 

 ،7 ، م6، م 4،،م 3

افزایش دانش علمی و تکنولوژی برای ساخت 

 محتوای آموزشی
c255  30 ، م0۹، م 01م ، 

 انعطافقابلاستفاده از برنامه درسی شناور و 

 برنامه درسی یکنواخت و رسمی یجابه
c256 

، م ۹، م 1، م 7م 

 ،27 ، م42

صرف منابع مالی بیشتر برای تولید محتوای 

 آموزشی مناسب 
c257 

، 04، م 04، م 02م

 ،6 م

بازنگری 

جدی در 

منابع 

انسانی، 

مالی و 

 پشتیبانی

صرف منابع مالی بیشتر برای توانمندسازی 

 تکنولوژیکی معلمان 
c258 

، 6، م  44م  ،4م 

 ، 7 م

اختیار بیشتر به معلمان در رد یا قبولی 

 آموزاندانش
c259 

، 4،م 07، م  06م 

 ،  7 ، م6م 

 منظوربهشناسایی معلمین خالق و فعال 

 تشویق آنان 

C26

0 
 ،29 ، م01م 

C26 ای از معلمین پشتیبانی و حمایت حرفه

1 

 ، م 03، م 32م 

24 ، 

آموزی جهت دسترسی به دانشتأمین اعتبار 

 شبکه

C26

2 
   ،29 ، م01م 

 

مضامین پایه و شناخت یک  بندیدستهچارچوب مذکور و محصول پژوهش و با توجه به  براساس    

آموزش مجازی  هایچالشمشکالت وضعیت موجود و  -4مضمون فراگیر شامل  4مضمون انتزاعی، 

مضمون سازمان دهنده،  4های آموزش مجازی شامل فرصت -0مضمون سازمان دهنده،  41شامل 

راهکارهای توسعه آموزش مجازی  -4مضمون سازمان دهنده و  5مجازی شامل  پیامدهای آموزش -3

ها و خالصه شبکه مضامین مربوط به فرصت طوربهمضمون سازمان دهنده به دست آمد.  42شامل 

باشد.( می4شکل ) صورتبهآموزش مجازی در شرایط شیوع کرونا و پساکرونا  هایچالش



 0011 4۹6، بهار اولسال نهم، شمارة                                                                                                                                                                                          فصلنامه تدریس پژوهی           

 

 



4۹7   های آموزش مجازی در دوران کروناها و چالشتحلیل فرصت... 

 

 

 گیرینتیجهبحث و 

نظام آموزشی خود را  اندرکاراندستبا شیوع ویروس کرونا و به دنبال آن تعطیلی مراکز آموزشی، 

انسانی، جهت کاهش  یجامعهان، معلمان و در کل آموزدانشموظف دیدند تا به خاطر حفظ سالمتی 

و ابزارهای مختلف، جریان آموزش را از طریق فضای  افزارهانرمشیوع ویروس کرونا، با استفاده از 

ها و امکانات الزم، در بحث طراحی و اجرا در ابتدا با مجازی دنبال کنند. اما به دلیل نبود زیرساخت

نتایج این پژوهش در صورت فراهم نشدن  براساسشدند. در این راستا  روروبهجدی  هایچالش

آموزش مجازی عبارتند از: کاهش بهداشت  هایچالشخصصان فن، مشکالت و بسترهای الزم از نظر مت

های جسمانی، های اجتماعی، افزایش آسیبهای غیراخالقی، بروز آسیبروانی، بروز و ترویج ارزش

 آموز، افت تحصیلیکاهش کیفیت آموزشی، بروز مشکالت خانوادگی، افزایش رفتار غیرمولد دانش

و  عینی صورتبهشغلی معلمان، عدم تحقق عدالت آموزشی، ضعف ارزشیابی آموزان، فرسودگی دانش

کاربردی، پشتیبانی فنی ناکارآمد شبکه، عدم تناسب محیط خانگی برای آموزش، نبود برنامه راهبردی 

برای آموزش مجازی، مشکالت اقتصادی خانواده، عدم تناسب آموزش مجازی با دروس عملی و 

عامالت انسانی، فقدان دانش و پذیرش تکنولوژیکی و عدم تناسب محتوای آزمایشگاهی، محدود شدن ت

مدرنی همچون اینترنت و  هایرسانهاز  وریبهرهباشند. هر چند آموزش مجازی و می آموزش مجازی

 است ناپذیرامکانطالئی را برای افراد ایجاد کرده، اما وجود موانع و مشکالت در آن  هایفرصترایانه 

. اندنمودهای را تجربه عدم آمادگی الزم برای آموزش مجازی، کلیه ذینفعان مشکالت عدیده و به دلیل

یلی بدآموزان، تأثیر بیدانش وپرورشآموزشبرای  شدهتدوینهای بدون تردید محیط مدرسه و برنامه

نزد متخصصین  شدهاثباتروی رشد شخصیت فردی و اجتماعی آنان دارد؛ از طرفی جزو مسائل 

 موزش دنیاست که آموزش چهره به چهره بسیار کارآتر از آموزش غیرحضوری است.آ

ان آموزدانشنشان دادند که   Abolmaali (2020) Alhosseiniهمسو با نتایج تحقیق حاضر است    

 تحرکیکم. از طرفی با توجه به اندشدهدر دوران کرونا با مشکالت روانشناختی زیادی روبرو 

آنان خواهد شد، و اغلب دچار اضافه وزن  ریگ بانیگران و معلمان مشکالت جسمانی نیز آموزدانش

زند.  ان آسیب جدی به سالمت فیزیکی نسل آینده میآموزدانشاضافه وزن  الخصوصعلیکه  شوندمی

ی هانشان داد ترویج ارزش هامصاحبهآنچه که نتایج  براساسبه غیر از مشکالت روانی و جسمانی و 

دیگری هستند که آموزش مجازی  یهاچالشهای خانوادگی و اجتماعی یراخالقی و یا بروز آسیبغ

در دوران کرونا سبب آن شده است. در این راستا مشکالت ناشی از شرایط سنی و دسترسی بدون 

انتشار محتواهای  روزروزبهان به فضای مجازی باعث اعتیاد به آن شده است و آموزدانشبرنامه 

ان وزآمدانشهجن، تجاوز به حریم خصوصی افراد و اطالعات نادرست افزایش یافته است. همچنین مست

های اجتماعی را با افول یادگیری مهارت تواندیمکه خود  مانندیبازماز یادگیری و بازی با همساالن 

 ریپذامکانری رودررو و حضو صورتبهمواجه نماید و با توجه به محدود شدن تعامالت انسانی ارتباط 

آموزان و روابط عاطفی کارگروهی دانش ینوعبهنبوده است و روابط بین فردی کاهش یافته است و 
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انتقال احساس و انرژی در آموزش پایین آمده  نکهیکما اآموزان و معلمان نیز تنزل یافته است، دانش

برای آموزش مجازی برخوردهای نامتعارف والدین  هاخانوادهاست. از سویی دیگر به دلیل عدم آمادگی 

 هاتیبو تنکه دعوا  اندنمودهاظهار  شوندگانمصاحبهبرخی  نکهیکما اآموزان بیشتر شده است با دانش

ها از ادامه تحصیل فرزندانشان سرخورده رخ داده است و برخی خانواده هاخانوادهها در بدنی بچه

و فضای خانگی نیز از تناسب مناسبی برای آموزش برخودار نیست . از نظر متخصصان محیط اندشده

ان مشکالتی را سبب شده و از سنخیت کافی آموزدانشو این محیط هم برای معلمان و هم برای 

یک مکان آموزشی برخودار نیست. یکی از راهکارهای نظام آموزشی در موقعیت کنونی ایجاد  عنوانبه

 طورنآکه نیز به دلیل پشتیبانی فنی ناکارآمد هنوز نتوانسته است شبکه شاد بوده است که این شب

کارایی الزم را داشته باشد زیرا از طراحی ضعیفی برخوردار است و قطع و وصل مداوم  دیدوشایباکه 

های ان و معلمان شده است. از طرفی این برنامه همانند دیگر شبکهآموزدانشآن موجب سرخوردگی 

برخوردار نیست و به دلیل سرعت پایین اینترنت و پهنای باند آن همواره  چندکاره اجتماعی از قابلیت

ی موجود نیز با شیوه آموزش مجازی هاکتاباینکه محتوای آموزشی و  ترمهم. شودیمدچار اختالل 

تناسب خاصی ندارد و بین اهداف و محتوا، تعادل خاصی وجود ندارد و محتواهای آموزشی کاربرد 

به نبود اینترنت در  توانیمشیوه مجازی ندارند. در راستای عدم تحقق عدالت آموزشی خاصی در 

آموزان در دسترسی و استفاده از شبکه شاد اشاره کرد روستاها و مناطق کم برخوردار و نابرابری دانش

آموزش  تهمچنانکه معلمان نیز از نظر توانایی تدریس مجازی با هم برابری ندارند. یکی دیگر از مشکال

 زیرا برگزاری آزمون آنالین باشدیمعینی و کاربردی  صورتبهمجازی در این موقعیت ضعف ارزشیابی 

 و ابدیینممستقیم اطالع  صورتبهآموزان و معلم از میزان و سطح یادگیری دانش باشدیمدشوار 

، نبود برنامه راهبردی هاچالش. یکی دیگر از کنندینمآموزان دریافت معلمان بازخورد سریع از دانش

، برای آموزش مجازی است زیرا در اسناد باالدستی به آن توجه نشده است و هنوز شدهنییتعاز قبل 

سازمان برای رفع مشکالت تدریس مجازی دارای توانمندی و مهارت نیست. همه این موارد 

نامناسب سیستم  یهاساختریزکیفیت آموزش با توجه به  ینوعبههم داده است تا  دستبهدست

ان را به دنبال داشته است، از طرفی آموزدانشآموزشی کاهش یابد و افت تحصیلی یا عدم پیشرفت 

مشخص و مفیدی را سپری  یهادورهدیگر معلمان نیز چون قبالً در مورد شیوه آموزش مجازی 

لف از بررسی تحقیقات مخت آمدهتدسبه. شواهد اندشدهلذا آنان نیز با فرسودگی شغلی مواجه  اندکردهن

؛  Mohamadi etal, 2020؛  Yang, 2020نماید)می های پژوهش حاضر را تأییدنیز یافته

Rezaei.2020وپرورش کشور، مدیران، معلمان (. در پاسخ به این مشکالت الزم است مسئوالن آموزش

 یندیشند.منفی این عوامل تمهیدات مناسبی ب تأثیراتو اولیاء در جهت کاهش 

ان و معلمان و سایر آموزدانشهای آموزش مجازی ضمن حفظ سالمتی فرصت ترینمهم عالوهبه    

افراد جامعه در مواردی همچون؛ عدم محدودیت زمان و مکان در بازخوانی و تدریس محتوای آموزشی، 

امکان توسعه ارزشیابی اثربخش آموزش مجازی، افزایش مشارکت والدین در آموزش و برقراری ارتباط 
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مهم آموزش مجازی در  ایهفرصتاست. یکی از  شدهخالصهتر ذینفعان با یکدیگر سریع و راحت

مترین ان با کآموزدانشدوران کرونا برقراری ارتباط سریع ذینفعان با یکدیگر از راه دور است و والدین و 

ن . همچنیشودیمهزینه و زمان با مدرسه در ارتباط باشند و تعامل بهتری بین خانواده و مدرسه ایجاد 

 بیان کرد که آموزش توانیمتای مشارکت والدین از طریق آموزش و در راس آمدهدستبهبراساس نتایج 

 یؤثرمآنالین موجب شده است که مشارکت والدین در امر آموزش بیشتر شود و مشارکت والدین نقش 

نیز نقش مشارکتی والدین را  Mouratidou et al (2020) در پیشرفت تحصیلی کودکان داشته است.

باشد. افزایش مشارکت والدین در آموزش موجب می نتایج تحقیق حاضرتأیید کردند که در راستای 

پذیرتر باشند و سطح آگاهی از فضا و در امر یادگیری مسئولیت شیازپشیبشده است که والدین 

ها شبکه مجازی والدین بیشتر شده است. وقتی نوجوان و جوان متوجه عدم آگاهی والدین از پیشرفت

سر  بساچهکند و بالطبع آزادی بیشتری در مواجهه با این فضا احساس میشود، و فضای مجازی می

، اما وقتی متوجه سطح آگاهی والدین باشد و خود را در معرض نظارت اوردیدربهای انحرافی از شبکه

های اجتماعی ناسالم گرایش پیدا همراه با دوستی و صمیمیت والدین ببیند، کمتر به سمت شبکه

دیگر مشارکت والدین در آموزش آنالین سبب شده است که والدین بیشتر به دنبال  یاز سوکند. می

 وانتیم ازجملهیادگیری برای تدریس خانگی باشند و سطح یادگیری و سواد خود را افزایش دهند. 

ها برای درک درست مباحث درسی در کالسیبه مطالعه مباحث درسی، ارتباط با آموزگار و حتی هم

ان آموزدانشآموزش آنالین باعث نظارت و همراهی والدین با  کهییازآنجاآموزش از راه دور اشاره کرد. 

 هانآاز اشتیاق  ینوعبهنگیرد و  فشارتحت آموزدانششده است باید همراهی و هدایت طوری باشد که 

 موجود، امکان یهاتیمحدودبه یادگیری بکاهد. از طرفی شاید بهترین فرصت آموزش مجازی با توجه 

های از تدریس توانندیممکرر  صورتبهان آموزدانشتدریس در هر زمان و در هر مکانی است زیرا 

د امکان توسعه ارزشیابی را اجرا شو یدرستبهمعلمان استفاده نمایند. مشخصاً آموزش مجازی اگر 

ای هآموزان را شناسایی کنند و از آزموننقاط ضعف و قوت دانش توانندیمزیرا معلمان  سازدیمفراهم 

و  یچندوجهآموزان استفاده نمایند از طرفی یادگیری تفهیمی و عملکردی جهت ارزشیابی دانش

تهدیدات آموزش مجازی را به  تواندیمهمراه با خالقیت و نوآوری در ارزشیابی آموزشی  یچندبعد

 فرصت تبدیل نماید.

پیامدهای آموزش مجازی  ترینمهمپژوهش مشخص شد  یهاافتهیآنچه که در بخش  براساس    

و خالقیت آموزشی معلمان، اثربخشی  آموزان، افزایش مهارتتوسعه مهارت و تجربه یادگیری دانش

وری آموزشی و افزایش بهره وپرورشآموزش، مشخص شدن نقش باارزش مدرسه در یطیمحستیز

. یکی از پیامدهای آموزش مجازی در این دوران مشخص شدن نقش با ارزش مدرسه و معلمان باشدیم

که بهترین مکان برای آموزش، مدرسه و بهترین  اندشدهمتوجه  هاخانوادهدر تدریس بوده است. چون 

ان، معلمان هستند، در فرآیند توسعه مهارت و تجربه یادگیری آموزدانشوزش و تربیت فرد برای آم

به خود گرفته است و  یریگچشمآموزان رشد آموزان در آموزش مجازی سطح دانایی دانشدانش
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ر در بیشت آموزدانشخالقیت و توانمندی آنان افزایش یافته است. تجربه یادگیری و یاددهی معلم و 

محوری و تولید مفاهیم توسط خود او و آموزش نوین معلم بوده است. از طرفی آموزدانشچارچوب 

ان، مهارت و خالقیت معلمان در این حوزه آموزدانشبا مجازی شدن تحصیل  دهدیمنتایج نشان 

 یاگونهبه، شودیممتحول شده است زیرا در جهت تقویت روش تدریس از منابع متنوع بهره گرفته 

خود را ارتقاء دهند تا در تدریس دروس با مشکل مواجه  یاانهیراکه سواد  شوندمیان مجبور که معلم

های فنون تدریس خود را نیز کنند. و در این فرآیند، مهارت روزتربهنشوند و خود را نسبت به قبل 

در  .شودیمهای جذاب برای آموزش استفاده توسعه دهند. برای نمونه از یادگیری معکوس و انیمیشن

این نوع تدریس در امور شخصی و  یطیمحستیزراستای پیامدهای آموزش مجازی، توجه به اثرات 

ان و معلمان امری غیرقابل انکار است و با شروع بیماری کرونا و پرهیز عموم از تردد، آموزدانشجمعی 

را نشان داده است کاهش یافته است، آلودگی هوا هم روند نزولی  یشهربرونترافیک درون شهری و 

و یکی از نکات مثبت این اثربخشی کاهش مصرف منابع انرژی در مدرسه )آب، برق و غیره( و پایین 

ان بوده است. در نهایت اگر این نوع آموزش آموزدانشهای تردد و ایاب و ذهاب معلمان و آوردن هزینه

پیامد آموزش مجازی باشد،  ترینمهموری آموزشی شاید با آموزش حضوری تلفیق گردد افزایش بهره

های نظام آموزشی را به دنبال تحصیلی، کاهش هزینه وریبهرهگفت باال بردن  توانیمبر این اساس 

توجه  توانیمدر این میان به افزایش سرعت آموزش در مقایسه با آموزش سنتی  کهیطوربهدارد 

ان آموزدانشات آموزشی و پیشرفت تحصیلی گفت که روند صعودی کیفیت خدم توانیمنمود. در کل 

 وری آموزشی را به دنبال خواهد داشت.افزایش بهره

های توسعه آموزش مجازی عواملی همانند؛ های تحقیق در مورد راهبردها و استراتژیمطابق با یافته    

مجازی، بهبود  الزامات و نیازهای آموزش بینیپیشآموزشی شاد،  افزارنرمها و توسعه رفع محدودیت

استفاده صحیح از  یسازفرهنگمستمر کیفیت آموزش، توسعه اشتیاق و بهزیستی تحصیلی، 

و اعتقادی معلمان، استراتژی اخالقی برای توسعه آموزش مجازی،  یاحرفهتکنولوژی، توسعه اخالق 

 نامه درسیبا تأکید بر شرایط اضطراری، طراحی و تدوین محتوا و بر گذاریسیاستو  ریزیبرنامه

مناسب، بازنگری جدی در منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شناسایی شد. ابعاد و زوایای مثبت آموزش 

مجازی که برآیندهایی چون عمومیت و فراگیری گسترده، تمرکز بر دیدگاه جامع در یادگیری، 

ن عدالت در آموزشی، دسترسی سریع و آسان به منابع آموزشی و تحقق آرما یهانهیهز ییجوصرفه

بسیار جدی از توجه روزافزون و جدیِ  یهانهیزمامر خطیر و حساس آموزش را به همراه داشته است، 

 آورده است. به وجودمبادی اندیشه و تصمیم سازی در گسترش و توسعه این امر مهم را 

توان گفت که هر چند در اوایل کار، آموزش مجازی در ایران به دلیل فراهم نبودن در مجموع می    

شده است اما با گذشت زمان و به تدریج  روروبه ییهاچالشهای الزم، در طراحی و اجرا با زیرساخت

گان جهت های اینترنتی رایبسته یارائهمضاعف معلمان، همراهی و مشارکت والدین،  یهاتالشبا 

 یائهارشبکه آموزش و  الخصوصعلیهای آموزشی تلویزیونی آموزش توسط دولت، تدارک ویژه برنامه
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 تادهدورافان مناطق آموزدانشهای آموزشی الکترونیکی در قالب فلش مموری و لوح فشرده جهت بسته

ب جهت توانمندسازی های الکترونیکی مناسها و دورهی اینترنت، برگزاری کارگاهو محروم از شبکه

رم های به هنگام پلتفمجازی، توسعه و بروز رسانی یوهیشتولید محتوا و آموزش به  ینهیزممعلمان در 

در  بضاعتیبان آموزدانشابزارهای الزم جهت حضور  یهیتهشبکه شاد، مشارکت خیرین در 

های تربیتی و سرگروه-زشیراهبران آمو موقعبههای  صحیح و مجازی، نظارت و راهنمایی هایکالس

ایی با آشن رفتهرفتهرا کمتر کرده است. و  هاچالشمشکالت و  ینوعبهمجازی و...  هایکالسدرسی بر 

ده و کالسی بیشتر ش یهاتیفعالان در آموزدانشان با پلتفرم شبکه شاد، مشارکت آموزدانشبیشتر 

شده که در نهایت باعث افزایش کیفیت آموزشی  ترپررنگو  ترمحسوسها ها و موفقیتپیشرفت

ن شیوه ای یریکارگبهگردیده است. البته برای استفاده بهینه از امکانات آموزش مجازی، باید فرهنگ 

 ی فراهم گردد. افزارنرمو  یافزارسختهای ترویج شود و زیرساخت

ر یکی ارزشمند و استاندارد از دیگاست نیروی انسانی توانمند و تولید محتوای الکترون ذکرانیشا    

، هاعفضتواند فرصتی برای شناسایی می عوامل زیرساختی این نوع آموزش است. همچنین بحران کرونا

های های زیرساختی در این زمینه و نمایان ساختن عدم توازن در توزیع زیرساختکمبودها و نقص

در مناطق دور از دسترس و محروم و  خصوصبههای تلویزیونی، در بخش اینترنت و شبکه ازیموردن

رشد و تعالی در این  مثابهبهباشد. و این  هاآنکردن  برطرفشناسایی این کمبودها و تالش در جهت 

به  یبخشتیفیکزمینه و جنبه مثبت شرایط به وجود آمده و خود نقطه آغازی برای تداوم و ارتقای 

رسد، عنایت می در این زمینه به نظر شدهحاصلهای فتهآموزش مجازی در آینده است. با توجه به یا

های آموزش فراهم آمدن زیرساخت در صورت، آمدهدستبههای فراوان و موفقیت بهاگرانبه تجارب 

ان به ابزارهای آموزدانش   یجانبههمهصحیح استفاده از تکنولوژی، دسترسی  یسازفرهنگمجازی، 

مجازی و تولید  هایکالسمجازی، توانمندسازی معلمان در برگزاری  یهاکالسالزم جهت حضور در 

تواند کامالً اثربخش بوده می هم، آموزش مجازی در کنارمحتواهای الکترونیکی و دیگر شرایط ضروری 

ای مدرن و بسیار مناسب و بعضاً جایگزین خوبی برای آموزش سنتی و یا مکملی اساسی برای و شیوه

 شود راهکارها ومی خواهد شد. پیشنهاد روروبهبوده و با شکست  زابیآس صورت نیا آن باشد. در غیر

در پژوهش حاضر با دقت مدنظر مسئوالن آموزشی قرار گیرد و با همکاری  شدهییشناساهای استراتژی

س آموزان، معلمان، مدیران و معاونان)مداری ذینفعان آموزشی اعم از والدین، دانشو هماهنگی کلیه

و ادارات( نیازهای و الزامات آموزش مجازی را برآورده سازند و باعث توسعه آموزش مجازی شوند تا 

مکملی اثربخش برای آموزش سنتی)حضوری( در نظر گرفته شده و باعث رشد،  عنوانبهدر آینده نیز 

ی د در تحقیقات آتشومی آموزان گردد. در خاتمه پیشنهادها و تربیت هر چه بهتر دانشارتقای قابلیت

 یوزهحو پیشرو در  افتهیتوسعهبا دیدگاهی تطبیقی به بررسی آموزش مجازی در ایران و کشورهای 

یز به توان با رویکردی ترکیبی نمی این تحقیق صرفاً کیفی بود ازآنجاکهتعلیم و تربیت بپردازند و 

 پرداخت.  هاها و چالشی آموزش مجازی با تأکید بر فرصتتوسعه یسازمدل
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