
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 یرانیا تیهو»با عنوان:  رانیا یانجمن مطالعات برنامه درس انهیسال شیهما نیهجدهم یو برگزار یزبانیم قیکه توف میرا شاکر بلندمرتبهخداوند 
با  شیهما نی. افرمود تیمشهد عنا یو آموزش دانشگاه فردوس یرا به گروه مطالعات برنامه درس« و آموزش در عصر پساکرونا یبرنامه درس

  یفناور ت،یو ترب میمختلف تعل یها و پژوهشگران حوزه انیمعلمان، دانشجو د،ینظران، اسات صاحب ان،ی، دانشگاهها دانشگاهگسترده  ارکتمش
 یها یسخنران ،یو تخصص یآموزش یها کارگاه نارها،یسم شیشامل پ شیمختلف هما یها و اجرا شد. بخش یطراح یدرس ۀاطالعات و برنام

 یمند عرصه همراه شد که خود گواه دغدغه نیبه ا مندان عالقههدف و  یها گروه ۀمقاالت با استقبال گسترد ارائهو  یتخصص یها نشست ،یدیکل
 ها به موضوعات مطروحه بود. گروه نیا

و آموزش  یدر حوزه برنامه درس گذاری استسیتأمل و  یدر راستا یانیپا هیانیب یاصل یمحورها ش،یدر هما شده ارائه یها و محتوا اساس برنامه بر
 : شود میقرائت  ریدر عصر پساکرونا به شرح ز

در  دیجد یتحوالت فناور ریبه گذشته بازگردد و الزم است تحت تأث تواند یپس از کرونا نم یها: برنامه درس به گذشته یبازگشت ریغ کردی. اتخاذ رو1
به  ،یزندگ یدادهایافزونه، ثبت بر خط رو های فناوریبتواند با استفاده از  یشود تا به نحو فیتعر زیمتما یرو به نحو شیپ یها افق خصوص

 فراهم کند. کپارچهیناهمزمان، منعطف و  یعمل یریادگی یرا برا نهیزم ،یا نهیو جهان آ یمجاز تیواقع
 ررسیهم از ت ندهیگ و کوچک از گذشته وجود داشته و در آبزر یها تحوالت و بحران رسد می: به نظر یمنفعالنه برنامه درس تیدر هو یبازنگر  .2
و آموزش  یو متخصصان، حوزه برنامه درس نظران صاحباز منظر  یفراکنش نیفعاالنه و همچن ۀمواجه ینخواهد بود. برا یزیها گر بحران نیا
 است.  یو عمل یو فعاالنه نظر دیجد تیمنفعالنه به هو تیدر هو یاساس یبازنگر ازمندین

فعاالنه در عصر پساکرونا  تیبه سمت هو یدرس یها برنامه یبازطراحتوجه به  ازآنجاکه: یضرورت افزودن قلمرو فناورانه به حوزه برنامه درس  .3
به  نهاست، لذا ضرورت افزودن قلمرو فناورا دیجد های فناوریاز  یمند بهره یدر راستا قیمطالعات گسترده و عم یتأمل و تفکر و اجرا ازمندین

  خصوص کامالً آشکار است.  نیدر ا یعلم قیو انجام مطالعات عم یبرنامه درس یمعرفت یقلمروها
نرم، اگرچه  یها یستگیپرورش شا یخاص برا یو محتوا یبرنامه درس نیو تدو یدر عصر پساکرونا: طراح یقیتلف یبرنامه درس کردیکاربست رو  .4

به  کپارچهیعملکرد مؤثر و  ارائه یو مهارت را برا ییدانش، توانا یستیبا یدیکل یها یستگیحراز شاا یبرا کنیل ،شود میقلمداد  هیاول یراهکار
اتخاذ  نیداد. بنابرا لیدرس تقل کی جادیبه ا توان یرا نم شود میمحسوب  دهیچیپ یریادگی ۀکه در زمر یریادگینوع  نی. اختیباهم درآم ایپو یشکل

مهم  نیدروس مختلف جهت تحقق ا یریادگی-یاددهی اتیتجرب تیمناسب است تا از ظرف یلیبد ،یقیتلف یو برنامه درس یا رشته نیب کردیرو
 شود.  تفادهاس
 یابیاجرا و ارزش ن،یتدو ،یطراح یدر قلمروها یبیترک کردی: کاربست رویریادگی-یاددهی یندهایدر فرآ یبیترک یکردهایبر کاربست رو دیتأک  .5

در  ازجمله یو رسم یو الزام قانون بینی پیش لیبه دل ،یو دانشگاه یا مدرسه یدر نظام برنامه درس ریانکارناپذ یرتضرو عنوان به ،یبرنامه درس
 . ستین دهیپوش یبر کس ،یکیالکترون نهیبه بیعصر پساکرونا با ترک یبرا ها دانشگاه

حل مسائل  یبرا یالملل نیدرسطح ب دنیشیاند یرا برا یرصتف کنند، یم لیتحم یکه به جامعه جهان یبا وجود معظالت و مشکالت ها یپاندم  .6
 است. یاثربخش شیعرصه موجب بستن راه تکرار خطاها و افزا نیکشورها در ا ری. آموختن از تجارب ساکنند یمشترک فراهم م

و آموزش در  یبرنامه درس یناورف یتخصص ونیکمس جادیدر عصر پساکرونا، ا یو فناور یبرنامه درس ختنیآم تیبا توجه به ضرورت و اهم  .7
 . شود می شنهادیپ یو شعبات استان یساختار انجمن مطالعات برنامه درس

مرتبط با حوزه  یلیتکم التیتحص یها و رساله ها نامه انیو پا ها پژوهشاز  یانجمن و شعبات استان تیحما یمناسب برا یسازوکارها بینی پیش  .8
 است.  یضرور یامر یو برنامه درس یفناور

مدارس،  یالزم برا زاتیو تدارک تجه کیالکترون یریادگیآموزش و  یها رساختیز جادیا یبرخوردار و در راستا دولت از مناطق کم تیبر حما  .9
 .شود می دیمعلمان و دانش آموزان تأک

مرتبط با  یعلم یها و مقاالت و نشست ها هشپژومطرح شده در  یها بیها و آس از چالش یلیبانک اطالعات جامع و تحل جادیو ا ویبر آرش  .10
 .شود می دیکرونا و عصر پساکرونا، تأک یدر دوران پاندم یو آموزش یبرنامه درس

استفاده مؤثر از  یمدارس در راستا رانیو مد آموزان دانش ان،یدانشجو ن،یوالد د،یمعلمان، اسات یبرا یتوانمندساز های دوره بینی پیشبر   .11
 .شود می دیتأک یریادگیدر آموزش و  نیون های فناوری

 یانیپا سخن
  

 دیپد یرا شد همت عال هرکه
 دیشد پد یحال زیجُست، آن چ هرچه
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 انگاری تعلیم و تربیت: نگاه از پس پاندمی کرون یندهآ

 استاد گروه مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ،یمحمود مهر محمد

  کدام 1فرض :mindset  از بحران را راهبری کند؟پس  گذاری سیاستباید 

 تفکر و عمل متصور است:  دو مدل

 روتین... بحران... تغییر روتین... پایان بحران...بازگشت به روتین... که ظاهراً مدل ذهنی غالب است.

و  30و  20های  ههمثال تاریخی در سطح ملی: تمرکززدایی یا از دست رفتن تمرکز در دوران اشغال ایران توسط متفقین... چند تألیفی در د

که هنوز در حد یک نوستالژی  ی تأسف و این و بازگشت به انحصار؟؟؟!!!! )مایه 1341سیس تأسیس سازمان کتاب درسی در سال 

 مانده است.( باقی

 توانستیم داشته باشیم؟(: الگوی بدیل و مرجح )چه رفتاری می

 سازی تا نیل به وضع جدید و نظم جدید ینهروتین...بحران... تغییر روتین... پایان بحران...تداوم و به

 (new normalهای تازه،  ...)تعریف نرم"بازگشایی غیر برگشتی"؟ 19کاربرد این الگو در شرایط کنونی و بحران کووید 

رده است ای را مطرح ک ای به یادگیری دو حلقه شباهت به مدل یادگیری سازمانی کریس ارگریس که انتقال از یادگیری تک حلقه ... بی

 ها فرض پیش و ها روتین و ذهنی مدل در تغییر با مسئله حل یعنی...  double looped learningنیست. موسوم به 

  بسا ابتالست آنچه شر  شویم یا چه بینی توحیدی... ما دچار شر و بال می یدی ابتال و آزمایش در جهان: مفهوم کل2فرض

 انگاریم؟ می

  رِزْقَهُ فَیَقُولُ رَبِّی أَهَانَنِا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَکْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَیَقُولُ رَبِّی أَکْرَمَنِ/ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِفَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَ

تى و مشکالت. ولى انسان کند و گاهى با تنگدس هاى الهى گوناگون است، گاهى با رفاه و ثروت انسان را آزمایش مى آزمایش"... 

 "کند. ها و تفسیرهاى غلط زده و از خداوند گالیه مى ها و تحلیل عجول که از آزمایش الهى و اهداف آن غافل است، دست به قضاوت

 《سوره فجر 16و  15تفسیر آیات  در》

  ی باروخ اسپینوزا )قرن  به فلسفه ی اخالقی با استناد جای مواجهه به 19ی کووید  ی هستی شناسانه با پدیده : مواجهه3فرض

 هفدهم(

ها و  جای خیرگی به تیرگی و مرگ و نیستی، در جستجوی رؤیت فرصت رویکرد اسپینوزایی آن نگاهی است که در هر وضعیتی به"...

برای فهم رویکرد تردید  گذارد. بی مان را به بوته آزمایش می و ویرتوی دهد میهایی است که فورتونا )بخت( پیش پایمان قرار  شانس

اسپینوزا باید وی را به ماکیاولی متصل کرد و خواند یعنی قسمی ماشینی کردن، ایجاد سیالنی از انرژی که این عملگر را معاصر ما 

 حیث این از را پدیدارها و بکشیم بند به «شر» و «خیر» اخالقیاتی مفاهیم اساس بر را تفکرمان که آن جای به گوید می اسپینوزا . کند می

به شکل فرصتی برای رخ نمودن ویرتو و تقویم  توان میهای وحشی را  ا برخروشیدن رودخانهی بحران هر کنیم، داوری و فهم

های بدیع و  ها زایش های قلمرو زدا و گرد هم آمدن نیروهایی جویای آزادی ببینیم که از دل هر چرخشی در مسیر مستقیم اتم ماشین

 "کنند. میحال ناممکن را ممکن  تابه

 《ی از یک مصاحبه با فؤاد حبیبی، اسپینوزا شناسبخش》

_______ 
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 از پس گذاری سیاست برای ارگریس ای حلقه دو سازمانی یادگیری  گانه؛ نگاه از منظر های سه یت به هریک از این مقدمهبا عنا 

ی  دمی کرونا؛ دربارهپان به اسپینوزایی شناسی هستی لنز سپ از یا انگاری بال جای به ابتال و آزمایش به متکی بینی جهان منظر از بحران،

 گفت؟ توان می چه پرورش و آموزش ی آینده

 های فرصتی فراوان دارد. مایه خیر و فرصت برخیزد و کاتالیزور وضع مطلوب باشد... درون تواند میشر و تهدیدی است که از دل آن 

ی دیگر باشد... راهبری پرورش نوع و نویدبخش آموزش تواند میافکنم که  ر میوپرورش پساکرونا نظ ... من از این منظر به آموزش

 زایی در دل مدرسه زدایی )مدرسه زدایی به مفهوم ایلیچی( شکنانه تعلیم و تربیت... شاید مدرسه و سنت "نوکیشانه"

. کرونا که خود ممکن است از عوارض پرورش آینده، قهرا تکنولوژی نقش بسیار کلیدی ایفا خواهد کرد و در این روایت از آموزش

ی نشت تعمدی یا غیر تعمدی آزمایشگاهی( باشد سبب شد یک جهش بزرگ به سمت  زیستی )فرضیه های فناوریی  بار توسعه خسارت

به ای نیز با اتکا  های تازه ها و افق اما معنادار و محسوس تکنولوژی با سپهر آموزش اتفاق بیفتد و امکان "ابتدایی "تلفیق 

رو و در دست توسعه گشوده و برجسته شود: مانند متاورس، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، واقعیت بسط یافته،  های پیش تکنولوژی

های  ها، سیموالتورها، شبکه های مدیریت یاددهی یادگیری، گیم بعدی، اینترنت اشیاء، پلتفرم و هوش مصنوعی، چاپ سه ها دادهکالن 

 ها. اجتماعی و اپلیکیشن

 قدر  ی ایم اتوپیایی به نظر برسد، اما با مواجهه ای که االن ایستاده وپرورش در حیاتی تازه که حتی اگر در نقطه اندازی از آموزش ... چشم

 تعیین در همتا بی  و پیچیده اجتماعی ی پروژه یک عنوان به تربیت و تعلیم که معنا  این به اقرار با و  یکسو، از پاندمی، تجربه با شناسانه

در  رسد مییشه و تحت هر شرایطی باید در کانون توجه و در اولویت باقی بماند، از سوی دیگر، به نظر هم جوامع ی آینده سرنوشت

 ناپذیر است: ترسیم آن اعتنا به دو واقعیت اجتناب

زیستی، محتمل و  های فناوریی  به توسعهناپذیر بشر  های اپیدمیک یا پاندمیک مشابه در آینده که خصوصاً با تمایل برگشت ( بحران1

آمیز از این ظرفیت را نادیده بگیریم و فقط به کاربرد انسان  های سیاسی و غیر مسالمت است )اگر حتی سوءاستفاده بینی پیشقابل 

 وجود دارد( و "نشت غیر تعمدی آزمایشگاهی  "ی آن تمرکز کنیم و ریسک  جویانه دوستانه و توسعه

عدالتی( با استفاده از  کیفیتی و بی یابی به کارآمدی بیشتر )خروج از باتالق بی دست جهت در تربیت و تعلیم فرایندهای زیاندا پوست  (2

 .عادالنه و مولد پویا، امن، تربیت و تعلیم تأمین  اطالعات و ارتباطات برای تحقق مأموریت خطیر  ی فناوری های تازه ظرفیت

های آتی یا بازهم  های الزم را فراهم آورد؛ و گرنه در بحران ای اندیشید و زیرساخت یا واقعیت باید تدابیر تازهاین دو گزاره   ...با توجه به

زا خواهیم گرفت و یا کماکان در باتالق  حال آسیب غافلگیر خواهیم شد و با سراسیمگی و پریشان احوالی تصمیماتی ناگزیر و درعین

 و تربیت ادامه خواهیم داد. وپا زدن برای تعلیم  دست ناکارآمدی از حیث کیفیت و عدالت به

ی عطف تاریخی نهفته است. گویی این پاندمی را باید رخدادی در مقیاس  ی کرونا یک نقطه در تجربه رسد میجهت به نظر  ... ازاین

 زمین در است قرار عادالنه و لدمو پویا، امن، وپرورش آموزش یعنی شناخت؛ ایران جمله من و جهان پرورش و آموزش  در " بنگ بیگ"

ایم، استقرار یابد... کهکشانی که بارزترین نمود آن  ر و کهکشانی دیگر، جز زمین و کهکشانی که تاکنون برای تعلیم و تربیت شناختهدیگ

نوعی به قوت خود باقی  بهو تربیت  است. ارکان تعلیم  "تربیتی  و  های واالی تعلیم  های تکنولوژی در حمایت از ارزش استفاده از ارزش"

 های کامالً متفاوتی خواهند داشت.solutionمانند اما تعین یا  می

 ... مدرسه و کالس درس: آری، اما با کدام مختصات؟

 ... مدیریت مدرسه: آری، اما در کدام بستر؟

 ها؟ ... معلم: آری، اما با کدام ویژگی
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 ری، اما در کدام فضا و کدام بستر؟... تعامالت اجتماعی بازیگران تعلیم و تربیت: آ

 ها؟ ... منابع یادگیری و برنامه درسی: آری، اما با کدام ویژگی

 ... سنجش: آری، اما با چه کیفیت و راهکارهایی؟

 ... تجهیزات آموزشی: آری، اما از کدام نوع؟

 هایی؟ ... مشارکت والدین: آری، در چه مقیاسی و با چه توانمندی

 سازی تجربیات یادگیری: آری، اما در چه سطحی و با چه عمقی؟ ای معلمان و غنی حرفههای   ... مداخله

   آور آن که  یک شعار تاریخی و رمانتیک در عالم تعلیم و تربیت را به مدد تکنولوژی دیجیتال و مظاهر متنوع و حیرتبه باور من

توانیم از سر راه تحقق آن برداریم. کدام  ل بسیاری از موانع را میتوانیم محقق کنیم. یا الاق خود حاصل انباشت خرد انسانی است، می

 شعار؟

The best education for the best is the besteducation for all 

ی جوامع این است که با تعریف  را به شکل خاصی مدنظر دارد، مطلوب همه "بهترین "منهای خاستگاه ایدئولوژیک این شعار که 

 "تنها اقلیتی برخوردار، فراهم کنند. یک حق برای همگان، نه عنوان بهو تربیت را  دسترسی به بهترین تعلیم "ین، خودشان از بهتر

ی  نگرانه بستر تحقق اهداف کل عنوان به "های تکنولوژی  محدودیت"کنم هم شناخت  ... در معماری تعلیم و تربیت جدید گمان می

برای تأمین این  "های تازه  انگیز تکنولوژی امکانات حیرت"و اجتماعی الزم است و هم شناخت در ساحت عاطفی  ویژه بهتعلیم و تربیت 

نگر را فراهم کند، مدرسه با تعین  ی کارکردهای مدرسه یا تعلیم و تربیت کل اهداف. روشن است تا تکنولوژی دیجیتال نتواند بستر همه

های جدید چسبندگی تعلیم و تربیت و مدرسه به معنای کنونی  ی تکنولوژی توسعه؛ اما با دهد میو وصف پیشاکرونا به حیات خود ادامه 

برای درس و بحث و تعامل هرگز منتفی  "محل اجتماع "باالخره ضرورت مدرسه و کالس به معنای  》》》از معنا تهی شود.

های تعلیم و تربیت  ها و فرصت ها، رویه المجازی منتقل شود و بهترین رو "فضای "به  تواند میاما این محل و مکان بالقوه  شود نمی

منحصر به یک مکان یا یک مدرسه نباشد  تواند میقرار دهد. این مکان  آموزان دانشعادالنه در اختیار آحاد  طور بههم  ی ابعاد آن در همه

باشد )محدودیت زمانی برطرف  العمر بلندمدت یا مادام تواند میو متعدد باشد )محدودیت مکانی برطرف شود(. ارتباط با این مکان 

 《《《شود(.

 یا رسیده پایان به آن عصر که نماید می نهادی به (سنتی) کنونی نهادی مختصات تمام حفظ با مدرسه پساکرونا عصر در بنابراین 

 و انکار جای به باید من ازنظر فرض این یا اصل این. شود می ارزیابی آمده سر مصرف تاریخ یا  anachronic ای پدیده اصطالح به

 .نشود محو و بماند باقی رو پیش در پیشرو تربیت و تعلیم از برخورداری شانس تا گیرد قرار موردتوجه نه و جسورانههوشمندا  مقاومت،

  گیری یجهنت 

ی  بازگشتی ماده هایی که داشت به طرز غیرقابل ها و کاستی با تمام سختی 19گیری کووید  ی همه تربیت در دوره و   ی تعلیم ... تجربه

وپرورش امن، پویا،  آفرین کرده است و سناریوهای آینده آموزش یک بستر تحول عنوان بهپرورش را مستعد پذیرش تکنولوژی  و آموزش

مولد و عادالنه به طرز عجیبی با تکنولوژی درآمیخته است. دیگر هیچ تصوری از جهان آموزش در آینده بدون محوریت تکنولوژی 

 خواهد بود. mega trendهای آنالین و آفالین قابل تصدیق نیست... این یک ابر روند  شکل دیجیتال در

های آموزشی برتر هرگز دست از دامان این تکنولوژی نخواهد کشید و مقاومت احتمالی در برابر تکنولوژی از جنس مقاومت در  ...نظام

تا با ایستادگی بذر نسل جدید  کند میهای زمان را طلب  میرزا حسن رشدیه... شود میها ارزیابی  خانه برابر مدرسه در عصر رواج مکتب

 مدارس را بکارند و آبیاری کنند.
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آغازشده  "ی  دوره"پیشاکرونا و  "ی  دوره"...با این تحلیل سخن از پساکرونا هم چندان معنادار نیست. معنادارتر آن است که قائل به 

خاص را تا  طور بهی تعلیم و تربیت  طورکلی و در عرصه سازی تغییرات در حیات اجتماعی به با پاندمی کرونا باشیم و سیاست بهینه

استقرار نظم جدید در پیش بگیریم )در عالم تشبیه: پسامدرنیسم را نباید به معنای عبور از مدرنیسم تلقی کنیم. مدرنیسم با ما هست اما 

 خواند.( ی انتقادی با آن فرامی مواجهه پسامدرنیسم ما را به

... البته این حرکت در جهت پوشاندن ردای تکنولوژی بر قامت تعلیم و تربیت تدریجی است و باید به شکل فازبندی شده و با 

پشتی طی  نیازی یا احساس ناامنی این فرایند را به شکل الک میلی، احساس بی های الزم پیش رفت؛ اما مباد که با لختی، بی طراحی

حاصل قضاوت دیگری  از جوامع دیگر چنان عقب بمانیم که آیندگان در مقام مقایسه جز فرصت سوزی و مقاومت بیکنیم و بدین گونه 

 از رفتار ما نتوانند داشته باشند.

و تربیت در ابعاد شناختی، عاطفی و اجتماعی   های ایجادشده در روال تعلیم ی یادگیری و سکته توجه در زمینه ... ضایعات قابل》》》

دیگر این ضایعات چنان  عبارت های تکنولوژی جدید و به شکل جهشی جبران شود. به ندمی هم شاید الزم باشد با اتکا به ظرفیتنسل پا

 ناپذیر اجتناب دیجیتال خالق های حل راه به نیاز و برآمد آن جبران ی عهده از نتوان وسیع و عمیق بوده که با سازوکارهای سنتی

 《《《.باشد

دانم و معتقدم باید موشکافانه به  هر دو( را معتبر می biotechو  ictجدید )حاال  های فناوریبه  "نگاه تمدنی "کماکان ... نهایتاً، من 

ی  و تربیت عمومی هم توجه کرد و با نگاه صرف ابزاری دغدغه  های درسی و تعلیم ها برای برنامه های معنایی و محتوایی آن داللت

در تعلیم و تربیت را به  "کار درست "ی  ی کارایی کرد. تقدم هم البته با اثربخشی است که پرسش درباره اثربخشی را نباید فدای دغدغه

 آورد؛ اما این نگاه در کانون توجه بحث امروز من نبود. صحنه می

 های پیشنهادی: یاستس⏮

تارتاپی )نگاه ابزاری و کارسازی به مدد از اکوسیستم اس جانبه همههای تکنولوژیک آموزش با حمایت  زیرساخت جانبه همهی  توسعه

در  ویژه بهها متناسب با تحوالت و اقتضائات عصری  های تربیتی و اولویت ی کنونی شایستگی تکنولوژی( همزمان با بازبینی نقشه

 های زیستی و دیجیتال )نگاه تمدنی و معطوف به اثربخشی( ی تکنولوژی حوزه

های  محوریت تکنولوژی به معنای نفی ضرورت توجه به تحوالت معنایی و محتوایی در نظامیا با   ... پس سخن از تحول بر پایه

 انتقادی های بحث مثالً) است پیگیری و طرح قابل جدید جهان و تکنولوژی از مستقل هم محتوایی و معنایی تحوالت  آموزشی نیست.

ی درسی به تربیت   د برنامهرویکر دینی، مانند یادگیری های حوزه در درسی برنامه طراحی رویکرد  ملی، درسی ی برنامه ی درباره

( و هم در پیوند با تکنولوژی و مختصات جهان جدید. در شکل دوم شود میای و مهارتی، اساساً آنچه به آن تئوری محتوا هم گفته  حرفه

های متعدد  ژی برای انسان خلق کرده و پردهای است که این تکنولو بوم تازه سخن از کارکردهای تمدن ساز تکنولوژی دیجیتال و زیست

ی  )پرده کند میبوم انسان را بازهم بیش از این دستخوش تغییر و تحول  هم هنوز متولد نشده و در آینده زیست آوری از آن و شگفت

 که بشر تاکنون شناخته است(.  چنان بعدی احتماالً متاورس و زیست در جهان موازی یونیورس یا دنیا آن

ها هرگز نباید ازنظر دانشوران و  های خاصِ هدفی یا محتوایی برای تعلیم و تربیت است. این داللت بوم حامل پیام این زیست بله،

ی تکنولوژی  های ابزاری درباره ی بحث ی غلبه کدام از این دو گروه نباید در سایه ی تعلیم و تربیت دور بماند و هیچ گذاران حوزه سیاست

در صدر مباحث تحولی پساکرونا قرار دارد(، از تعقیب انقالب آموزشی به این معنا و با این مفهوم غفلت کنند. نگاه  درس می)که به نظر 

ابزاری در خدمت کارایی و عمق بخشیدن به یادگیری ) انجام درست کار( است و نگاه تمدنی در خدمت اثربخشی، روزآمدی معنایی و 

 اضح است که غفلت از آن هالکت در پی دارد.محتوایی )انجام کار دست( است و پرو
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================================= 

Creative Learning in Digital and Virtual Environments: Opportunities a 

https://www.routledge.com/Creative-Learning-in-Digital-and-Virtual-Environments-

Opportunities-and/Glaveanu-Ness-Laurent/p/book/9780367556754 

______ 
Klaus Schwab, founder of WEF 

 مجمع جهانی اقتصاد

 ((the great narrative for a better future2022در کتاب 

 ... بحث اصلی درباره تکنولوژی و تأثیر آن بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی حیات انسان.19با تمرکز به پاندمی کووید 

بینانه ماد  ( و نه خوشdystopiaها دانست ) ای بحث تکنولوژی است. تکنولوژی را نه بدبینانه باید مادر بدبختییکی از محوره

 ی انسان از ان است. (... چون واقع تابع نوع استفادهutopiaها ) خوشبختی

 م دارد.های روشنی برای تعلیم و تربیت ه کند، اما این نگاه داللت ی تعلیم و تربیت صحبت نمی درباره
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  ای در علوم تربیتی ایران از افالطون تا زوربای یونانی: پرسه

 دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانمحمد عطاران، 

ا، افالطون و ه ای را که سالیانی است ذهنم را مشغول کرده با کمک گرفتن از چند استعاره که یکی از آن در این گفتار دغدغه و اندیشه

 کنم. زوربای یونانی است بیان کنم و بار دیگر توجه اذهان را به این مسئله مهم که در ضمن صحبتم خواهد آمد جلب می

نویسی معروف که اغلب آثار او را  رمان عنوان بهرا  سیکازانتزاک کوسینآشنا باشند نام  کسانی که در ایران با حوزه ادبیات و رمان .1

فیلم هم بعدها در آمد اثری است با نام  صورت بهاند. یکی از آثار معروف او که  آور ایرانی ترجمه کرده، شنیده نام محمد قاضی مترجم

الی کتب و سطور متون مکتوب به  ساله که عمری را در البه 35، زوربای یونانی رمانی است که از زبان یک جوان 1زوربای یونانی

، روایتی از او که پس از رد دعوت دوستش برای رفتن به قفقاز تصمیم شود میبوده روایت ی زندگی و معنای حیات  دنبال فلسفه

به نام الکسی  شود میساله آشنا  65ی راه با پیرمردی  شروع کند. در میانه ای را که به جزیره کرت برود و در آنجا مسیر تازه گیرد می

ی خوش باشی یا  نوعی فلسفه فراوان دارد و درنهایت به های تجربهتلف بوده، زوربا یا زوربای یونانی که اهل یونان بوده، در نقاط مخ

زیسته او برخاسته و برای نخستین بار در همان  های تجربههمه از  کند میهایی که ذکر  و اندیشه ها ایدهاغلب  خیامی گری رسیده است.

الی کاغذها سیر کردی و از  کاغذ خواری هستی که فقط البه تو موش گوید میرویارویی اول با این جوان به او با صراحت  های تجربه

رفتی من را موش کاغذ خوار نامیدی این حرف تو  که یادت هست وقتی می گوید میدنیای واقعی خبر نداری. این جوان بعدها به او 

و به زندگی توأم با کار و عمل روی سخت در من اثر کرد و تصمیم گرفتم که این کاغذبازی را برای مدتی یا برای همیشه کنار بگذارم 

کوشیدم به راه  شدم. می مراقب کارگرها می با او من روزهای اول گوید می رفت. آورم. برای همین روزهای اول با زوربای یونانی می

داشته باشم از یابم و به کارهای عملی عالقه پیدا کنم. مصالح انسانی را که به دست من افتاده بود بشناسم و دوست  ای دست تازه

های زنده سروکار داشته باشم.  خواست که نه با کلمات بلکه با آدم ها بود آرزوی خوشی لذت بودن با مردم را به دل داشتم. دلم می مدت

نبود تا بدان درجه سقوط  ی درونی جز یک منازعه زعم او عمرش در یک مسیر عوضی سیر کرده بود و دیگر تماس با مردم چیزی به به

کرد.  بود بین عاشق شدن به یک زن و خواندن یک کتاب عشقی یکی را انتخاب کنم کتاب را انتخاب می ه بودم که اگر قرار میکرد

الی حروف و کلمات و جمالت و سطور مکتوب متون، زندگی را طی کرده بود به قول جالل برجس  چون سالیان سال بود که در البه

 گونه اند. بعضی این

شده است. قهرمان  2021س معروف عرب تبار هست اهل اردن که برنده جایزه ادبی بوکر من عربی در سال نوی برجس رمان 

فروش بوده که همیشه مشغول خواندن  شده داستان کتاب )رمان جالل برجس( که به فارسی ترجمه 2فروش های کتاب داستان دفترچه

او  شود میکنند با ی خلئی روبرو  کنند، ویران می ای خراب می اس طرح توسعهفروشی را بر اس که کتاب باره وقتی یک کتاب بوده است. به

های که  های داستان شده بجای اینکه در دنیای واقعی عشق بورزد با قهرمان ور شدن در کتاب حتی وقتی عاشق می از فرط غوطه

ها پیدا  که واقعیت در روزنامه گوید میبا خود  آید می باره به خودش فروشی یک . پس از ویرانی کتابکند میخوانده بوده در تخیل معاشقه 

شناسی چون در تخیل  خوبی نمی نخواهی کرد، واقعیت در درون خیابان جایی است که عمرت را در آن سپری کردی ولی آن را به

 گذراندی. ها روزگار را می برخاسته از انتزاعیات کتاب

                                                           
 1389زوربای یونانی، نیکوس کازانتراکیس ترجمه محمد قاضی انتشارات خوارزمی،  1
 1400فروش، جالل برجس ترجمه کریم اسدی اصل انتشارات مروارید  های کتاب چهدفتر 2



 

7 
 

ی خودم را بیان کنم که گویا ما در حیطه علوم تربیتی به زوربا  خواهم دغدغه ربایی میبر اساس استعاره رویکرد افالطونی و رویکرد زو

 برداریم. بودن نیاز داریم و باید کمی از افالطونی نگاه کردن به مسائل دست

است.  تدوین شده این کتاب را من سال پیش یا اوایل امسال خواندم/ کتاب در دو بخش 1روی و سکوت با نام پیاده کتابی است .2

روی است و مدنظر من بخش دوم است. نویسنده درباره ترجیحات  بخش اول اختصاص به سکوت دارد و بخش دوم درباره ی پیاده

کنیم نوع ادراک و شناختمان از جهان فرق  روی می او معتقد است وقتی پیاده گوید. روی سخن نمی پیاده جسمانی و مزایای جسمانی

جورهایی،  دنیا را جور دیگری احساس خواهیم کرد. یک"ی مادی دارد.  تر جنبه ازنظر او کم شود می . زندگی که صرف نشستنکند می

کنیم  بینیم و حس می می هها، بوها، هرچ حتی فضای اطرافمان را هم حس نخواهیم کرد. مزه -کنیم اگر راه نرویم، اصالً احساسش نمی

که فضای اطراف را با جسممان دریابیم و  ... جای آنگیرد میتر به خود  لتی انتزاعی. وجود حایابد میشنویم، همه محتوایی متفاوت  و می

)صفحه  "شود میتر  روز عادی ذهنی بودن برایمان روزبه های تجربهدر تالقی بدنمان با دنیا به شناخت خود و محیط برسیم، در پی 

 افتد. ای می دم فاصلهکنیم بین ما و مر روی نمی (. به نظر نویسنده نروژی وقتی پیاده212

فاصله انداختن بین خود و دنیای طبیعی، کوچه، خیابان و مردم تحت حکومت شما همه غیر دموکراتیک است. جای خوشبختی است "

 بینیم از همان فروشگاهی که ما ها را می بینند و ما هم آن روند، ما را می دهندگان راه می مداران برجسته نروژ در میان رأی که سیاست

توانید با خواندن  دهندگانشان است. درست است که می خورند که پاتوق رأی هایی قهوه می خرند و در همان کافه کنیم چیز می می خرید

چیز را پاییدن اطالعات  خراش همه و از آسمان ی ماشین بیرون را نگاه کردن روزنامه و مجله و کتاب یا شرکت در جلسات یا از پنجره

اند مغازه  وقتی در کوچه و خیابان راه بروید و ببینید شهروندان مشغول خرید مواد غذایی کند میچیز فرق  ید ولی همهزیادی را کسب کن

روند. دنیا از دور یکدست و همگن  و به فکر فرو می زنند خوانند حرف می کنند... چیز می کنند تلفن همراهشان را چک می اشان را باز می

ها  گیرندگان و آن ی مادی میان تصمیم گاه با دنیای واقعی همخوانی نخواهد داشت هر چه فاصله تان هیچ هنیاما تصور ذ رسد میبه نظر 

 (169)صفحه  "شود میتر  تر و کم ها و با زندگی اشان کم پذیرند بیشتر باشد ازنظر مردم هماهنگی تصمیم ها تأثیر می که از این تصمیم

روی بکنیم و میان مردم بیاییم این  کنیم کمی پیاده انی که در حوزه تعلیم و تربیت پژوهش میبه نظر من باید ما دانشگاهیان، ما کس

به آن اشاره  2کتاب تتبعات در کند میخویشتن تأکید  های تجربهکه بر  هنگامی مونتنی دو میشلای بوده است که به بیان دیگری،  نکته

 .کند می

این متفکر و جستارنویس معروف فرانسوی او معتقد است که اگر ما به تجربیات خود درست توجه کنیم و یاد بگیریم که خود را 

های بزرگ  بهای موجود در کتا اندازه بینش هایی پیدا کنیم که به توانیم بینش نامزدهای مناسبی برای زندگی عقالنی بدانیم همگی می

ها همان کلمات ارسطو  گفته((،))این به نظر افالطون اخالقی است((،))این این را ودانیم چگونه بگوییم،))کیک ر باستانی ژرف است...می

کاری هستیم؟ طوطی هم  های خودمان چیست؟ ما در چه ها و داوری هستند.(( ولی خودمان چه چیزی برای گفتن داریم؟ ارزشیابی

 (196خوبی ما صحبت کند. )ص. به تواند می

پاافتاده باشد، بازهم از مطالعه  های زندگی ما هرقدر پیش آرای جالبی یافت. داستان توان میکه در هر زندگی  کند میولی مونتنی تأکید 

 های قدیمی. آوریم تا از مطالعه همه کتاب تری به دست می های ژرف زندگی خودمان بینش

مراوده با دیگران است یا از  لی در تجربیات خودمان کنیم و اگر این را فراتر ببریم از تجربیاتی که حاصلتأم لذا ازنظر او ما باید 

 گیریم. کنند و ما در معرض قرار می و یا از تجربیاتی که دیگران بیان می ها ایدهتوانیم انتزاع بکنیم  ی خودمان می تجربه

                                                           
 1398ی هیاهو؛ ارلینگ کاگه ترجمه شادی نیک رفعت نشر گمان  روی؛ و سکوت، در زمانه پیاده. 1
 1383گیالنی(, انتشارات سخن ) تتبعات، میشل دو مونتنی، ترجمه احمد سمیعی .2

https://www.iranketab.ir/profile/10975-michel-de-montaigne
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بینیم. حافظی که  ی علوم تربیتی گویا که تقابلی بین حافظ و سعدی می در عرصهنوعی دیگر بیان کنم که  به من اجازه بدهید به 

 طلبید: گونه خلوت امن و مقام امنی رو می این

 دو یار زیرک و از باده کهن دومنی

 فراغتی و کتابی و گوشه چمنی

 من این مقام به دنیا و آخرت ندهم

 اگرچه در پیم افتند هر دم انجمنی 

سفر  دهد میدارد و ترجیح  گذرد و در نقطه مقابلش سعدی که نشستن را روا نمی ها می الی کتاب نشینی که در البه نشینی و گوشه خلوت

 بکند و حاصل سفر خودش رو در گلستان و بوستان و در ضمن غزلیات و قصاید خودش بیان کند.

 بسا سفر باید تا پخته شود خامی 

 صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی 

نوعی سعدی وار و سعدی گونه زندگی کردن و رویکردی سعدی وار را انتخاب  این است که ما در عرصه تعلیم و تربیت، به من تصورم

نیازمند هستیم. باید به بیرون بیاییم و در میدان قدم بگذاریم این تفکیک و تمایزی که بین عملگران یا کارگزاران، معلمان، دانش 

التحصیالن جدید علوم  حالم که بین فارغ آکادمسین ها ز باید روزگاری برداشته شود. من خیلی خوش جویان، دانش آموزان، استادان و

کنند اما هنوز اگر معلم در روستا  بینم دوستانی که گرچه دکتری خودشان را گرفتند و در مراکز دانشگاهی تدریس هم می تربیتی می

دهند و این خأل نظریه و  بیر بودند مثالً دبیر ریاضی در دبیرستان هنوز کار را ادامه میدهند، اگر د بودند معلمی خود در روستا را ادامه می

 کنند. خود را از میدان و صحنه بیرون نکشیدند. عمل را برمی

خواست زن  که مردی می کند میآخرین استعاره. مولوی در ضمن حکایتی ذکر  عنوان بهاین تشبیه مولوی رو اجازه بدهید عرض بکنم  

همسر انتخاب بکند منتها عروس جوان بود و مرد کمی پیر بود. موهای ریشش سیاه و سپید شده بود، دو مو بود به  عنوان بهوانی را ج

 دار به تعبیر قدما: تعبیر مولوی؛ آمد پیش سلمانی یا آینه

 آن یکی مرد دومو آمد شتاب

 پیش یک آیینه دار مستطاب

 گفت از ریشم سپیدی کن جدا

 و گزیدم ای فتیکه عروس ن

های سفید من رو جدا کن که یکسره سیاه بشه مرد سلمانی  ای انتخاب کردم. تو این ریش ای سلمان من عروس تازه گفت که خالصه

 که سرش شلوغ بود وقت نداشت:

 ریش او ببرید و کل پیشش نهاد

 گفت تو بگزین مرا کاری فتاد

 ها را جدا کن. من سرم شلوغه وقت ندارم خودت بنشین این گفت ریش رو جدا کرد همرو و یکجا گذاشت جلوی او و

ی فکر کردن ندارند و کسانی روداریم که  معلمانی داریم درگیر، گرفتار که اصالً حوصله کنم که ما جوری تعبیر می من گاهی اوقات این

یک تعادلی به وجود بیاد و  آید میندارند. به نظر  ها رو ها و آن گرفتاری ها و شلوغی ریز همه رو جدا بکنند و اون دغدغه خواهند ریزبه می

روی برویم به سمت زوربا گری برویم به سمت این برویم که سعدی وار کمی درصحنه و میدان حضورداشته باشیم.  ما به سمت پیاده

 های او . من خیلی به صحبتاستاد استرالیایی آمده بود ایران و اتفاقاً در مشهد هم کارگاهی داشت بار نوئل گاف خاطرم هست که یک
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های نظری شما  هایی که او داشت و در ضمن صحبتی که بعد از جلسه داشتیم به او گفتم من خیلی از بحث مند شدم به ایده عالقه

کنی اصالً من از  ی جالبی بود برای من گفت شما برای چی بین نظر و عمل تفکیک قائل می ای گفت که خیلی جمله خوشم آمد، جمله

شویم و افتادیم اون طرف  هرحال این تفکیک و تمایز رو که ما بعضاً قائل می یک تکانی به من داد که به ون عمل به نظر رسیدم ایندر

این تمایز و فاصله، این فراقی که وجود دارد یک جوری باید  تر کار داریم. کنیم و در عالم محسوسات کم بیشتر در دنیایی دیگر سیر می

 برداشته بشود.

 ام. ای است زده کنم. تعمیم نیست(. پرسه البته حکم کلی نمی)وبیش در جریانشان قرار دارم  هایی که کم متأسفانه من در ضمن رساله 

درصد مقاالتی که به  99توانم بگم  دار بودم و تقریباً می را عهده نامه نظریه و عمل در برنامه درسی سال سردبیری دو فصل 7یا  6مدت 

نامه ارشد یا رساله دکتری بود. در ظرف این شش هفت سال بیش از  خواسته از پایان بر نامه رسید مقاالت حاصل از پایان ینشریات ما م

های اجتماعی ایران و  وجه نافع برای جامعه، مسئله هیچ مقاله دریافت کردیم و باکمال تأسف باید عرض کنم که این مقاالت به 900

ها، تکرار تأثیر این بر آن، تأثیر آن بر این و چیزهایی که بارها و بارها تکرار شده بود.  ان نبودند، خیلی از آنهای تعلیم و تربیت ایر مسئله

ی ما نبود، مسئله تعلیم و تربیت  یک تمرین بد نباشد تمرینی که رابطه متغیرها را با هم بررسی بکنیم اما واقعاً مسئله عنوان بهشاید 

ها سیر نکرده بودند و پرسه  ها را انتخاب کرده بودند درواقع به درون مسئله به درون واقعیت ه دوستانی که اینایران نبود. به خاطر اینک

، اخیراً فیلم شود میهای تعلیم و تربیت بسیار بیشتر توجه  بینم که در فضای متفاوت از فضای علمی به مسئله نزده بودند. من گه گاه می

این مستند پژوهشی  داستان آخر که در آخرین جشنواره مستند حقیقت ارائه شد یکی دو ماه پیش ومستندی تهیه شد با عنوان سال 

 که مدیر مدرسه هم سال آخر دهد میای درس  درباره سرگذشت معلم اول ابتدایی است که آخرین سال کاری اوست. او در مدرسه

گویند برو جلوی تلفن  سروکار داشته از نزدیک، حاال بهش میها  سال با بچه 29و کسی که  شوند میخدمتش است. هر دو بازنشسته 

تاپ و کامپیوتر بنشین برای بچه حرف بزن و درس بهشون بده. پژوهش مستند بسیار جالبی بود اتفاقاً سناریواش رو یکی از  یا لپ همراه

رمان، صورت  صورت به هایی بریم که ت نوآوریتوانیم به سم رمان نویسان نسبتاً جوان ایرانی نوشته بود ولی کاری بود پژوهشی ما می

های تعلیم و تربیت ما قرار  ی مسئله مستندهایی بتوانیم به آنچه در زمره صورت بهاهلل  چندان دور انشا ی نه روایی یا در آینده های پژوهش

 1خواندم. این کتاب را پاترشیا لوی می مثابه روش تحقیق دارد توجه کنیم. خاطرم است که چهار سال پیش کتابی را با عنوان رمان به

که ما باید در قالب رمان تحقیق کنیم و  شناس آمریکایی نوشته است. او ادله زیادی در این کتاب آورده است در باب این جامعه

که او  کند میقل شناس آمریکایی ن هایی از کار را هم عرضه کرده است. ادله مختلفی آورده است مثالً از قول یک مردم حال نمونه درعین

برداری  بار که من داشتم یادداشت یک گوید میپرداخته است. او  نگاری در باب زنان محروم برزیلی می مدتی در برزیل به کار مردم

ی  هبه او که کار رسال کنی؟ توضیح دادم کار می ها اومد گفت داری چه و در فیلد و میدان قرارگرفته بودم یکی از این زن کردم میمیدانی 

 کنی؟ نویسم. آن زن گفت پس ما چی؟ برای ما چه می و یادداشت می دهم میام هست و دارم انجام  دکتری

؟ به درد چه کسی آید میکاری  و مقاالت ما به چه ها پژوهشبه نظر من ما هم باید به این سؤال جواب بدهیم. اگر از ما بپرسند که 

 برای گفتن داشته باشیم. خورد، باید پاسخی خورد، اصالً به درد می می

  کنم. ی شما آرزوی موفقیت و شادکامی می برای همه 

                                                           
1.  Fiction As Research Practice Short Stories, Novellas, And Novels; Patricia Leavey, Published by Left Coast Press 

(2013) 
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 شاغل ساالن بزرگتبدیل ارتباط کمتر از یک دقیقه به فرصت آموزش اخالق  امکان

استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران احد فرامرز قرا ملکی،  

 مقدمه

فعالیت  یک کاربر است. روی آورده رهیافت متخصص تعلیم و تربیت باشد، ک رویکرد این تحقیق به الگوهای آموزش مؤثر، بیش از آن

مثابه یک  بنابراین به را به میان میآورد؛ ساالن بزرگدر سازمانها مسائل مهم ازجمله مسائل آموزش اخالق  ای معطوف به اخالق حرفه

شاغل به طرح بحث میپردازد.  ساالن بزرگ یادگیری اخالق کاربر تعلیم و تربیت و از منظر یک کاربر در قلمرو ای برنامه درسی و الگوی

نیازمند به برنامه درسی با هویت  ساالن بزرگشاغل موضوع شامل مسائل گوناگون است. آموزش اخالق  ساالن بزرگآموزش اخالق 

 ایرانی اسالمی است.

سادهترین الگو از آنِ افالطون و دارای یک های فراوانی در آموزش اخالق وجود دارد.  الگوی الگوهای عمده در آموزش اخالق.

برد. گاهی از آن  لیکونا از الگوهای ساده است. فضل خانی آن را در همه قلمروهای آموزش به کار می ای مؤلفه است. الگوی سه مؤلفه

/ باور(. به این معنا )قلب heart )دست/ مهارت( hand )سر/ ذهن(، head کنند که به سه مؤلفه اشاره دارد: یاد می 3Rاختصار  به

ای را به الگوی  الگوی سه مؤلفه را یاد دهیم و هم تعهد درونی ایجاد کنیم. رِست ها مهارتکه ما هم باید اطالعاتی منتقل کنیم هم باید 

لمان ای ارتقاء داده است و از حساسیت اخالقی، قضاوت اخالقی، تعهد اخالقی و منش اخالقی سخن گفته است. خانم س چهار مؤلفه

ی درونی به نام انگاره بازسازی و  یک مؤلفه ماهینی در رساله دکتری خود در تربیت مدرس الگوی رست را نقد و آن را با به میان آوردن

های گوناگون ازجمله در  ای را در دو دهه اخیر در سازمان . قرا ملکی الگوی شش مرحلهدهد میای ارتقا  درواقع به الگوی پنج مؤلفه

 وکار طراحی و به کار گرفته است. بزرگ کسبشرکتهای 

شاغل حداقل  ساالن بزرگدر تدوین الگوی کارآمد در آموزش اخالق  سازی از اخالق در الگوی آموزش اخالق. نقش مفهوم

 شود می های رفتاری دانسته ی خیلی مهم وجود دارد. نکته نخست تعریف از اخالق است. آیا اخالق بایدها، وظایف و مسئولیت دو نکته

رفتار را  کند مییا فضیلتهای منشی و خُلقی؟ فیلسوفان پیشین بر دومی بودهاند و قرائت رایج از ارسطو هم بر آن است. مور تالش 

ای  و بسیاری از فیلسوفان معاصر اخالق جز فضیلت شناسان بر اولی تأکید دارند. اگر برای دور شدن از دو مغالطه موضوع اخالق بداند؛

بست موهوم شقهای دیگر را به میان آوریم، ممکن است اخالق به زیست اخالقی تعبیر شود و آن شامل عناصر زیر  سازی و بنپندار نا

 است:

 های اخالقی بایدها، وظایف و مسئولیت -

 های ارتباطی اخالقی سبک -

 منش و خُلق فضیلت -

 شخصیت اخالق -

داند. توجه به این امر  مدت و بلندمدت می مدت، میان ی و دارای اهداف کوتاهسازی فراگیر از اخالق، رشد اخالقی را امر پلکان این مفهوم

 شرط تدوین الگوی اثربخش آموزش اخالق است.

انگاره ذهنی از اخالق است. مراد از  ساالن بزرگنقش انگارهها در الگوی آموزش اخالق. دومین عنصر مؤثر در الگوی آموزش اخالق 

های مختلفی  (. انگاره1400فرامرز قرا ملکی و همکار، قدرت انگاره، ) نشیند جای آن امر می ت که بهانگاره نقاشی ذهنی از امری اس

کنند که به مدل و  بیند و بر اساس این انگاره احساس نیازی نمی است از اخالق وجود دارد. کسان زیادی اخالق را پند و پیمان می
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غیر از  (.1400چه پند دهی مؤثر نیازمند الگوی علمی است )برخورداری، پند بیهوده، الگوی یادگیری برای یاد دهی نیاز وجود دارد. اگر

تأثیر انگاره فرد از اخالق، انگارهها نقش راهبردی در رفتار اخالقی دارند و به همین دلیل در الگوی قرا ملکی در آموزش اخالق 

 رهها میدانند.نخستین قدم در رشد اخالقی را بازانگاری و اصالح انگا ساالن بزرگ

آموزش مؤثر اخالق به تغییر میانجامد. مراد از تغییر گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب  اهداف در آموزش منجر به تغییر.

اصطالح فیلسوفان آن لبس بعد خلع یا لبس بعد  است، چه این که آن گذار از بد به خوب یا عبور از خوب به عالی باشد. همچنین به

تغییر اهداف پلکانی و در  به دیگر سخن، تغییر برآمدن فضیلتی بر روی فضیلتی یا فضیلتی پس از زدودن رذیلتی باشد.لبس باشد. 

 .شود میمواردی اهداف به هم تنیده با الگوریتم خاص دارد. برخی از اهداف تغییر رفتار بیان 

 ی اخالقی حساسیت و دغدغه -1

 بازانگاری -2

 یگیری اخالق مهارت داوری و تصمیم -3

 خودانگیختگی اخالقی -4

 مهارت رفتار اخالقی -5

 کسب فضایل منشی -6

 تحول شخصیتی -7

 تحول وجودی -8

و یادگیری اخالق دارد، حداقل هشت هدف عملیاتی را برای  بنابراین از موضع کاربری دانش تعلیم و تربیت که نیاز به آموزش اخالق

 .کند میترسیم  ساالن بزرگآموزش اثربخش اخالق برای 

ی کجا؟ یادگیرنده در آموزش اخالق در بحث حاضر بزگساالن میباشند. بزرگ سل در اینجا، فرد در محیط انتزاعیی و بی آموزش چه کس

و مناسبات پیچیده ی سازمانی  ارتباط با محیط انسانی نمی توان لحاظ کرد. یاد گیرنده در این بحث، کسی است که در یک سازمان

و عدم توجه به آن شرایط برنامههای  کند میه آن، شرایط ویژهای را برای یادگیرنده ایجاد شاغل است. فعالیت در سازمان و تعلق ب

یا سازمان پیش بینی  کند میمثال این که یاد گیرنده در سازمان پیش بینی پذیر فعالیت  عنوان به. کند مییادگیری و یاد دهی را مختل 

با همه ی ویژگی های سیاسی،  کند مید این سازمان بر یک جامعه ای فعالیت خو .کند میناپذیر، شرایط اثرگذار بر یادگیری ر معین 

 اجتماعی و اقتصادی آن.

بزرگسال شاغل در سازمانی است و سازمان در جامعهای قرار دارد و با نهادهای جامعه در تعامل است. بر این اساس سازمان و جامعه 

ها و زمینهها گشودگی  ها، موانع، تهدیدها، فرصت الگوی یاددهی باید به دشواری و زیست اخالقی را دشوار یا آسان بسازند؛ توانند می

است: بازانگاری، شناخت  سال در شش مرحله تدوین شده داشته باشد. به همین سبب در الگوی قرا ملکی الگوی آموزش اخالق بزرگ

ساختاری اخالقی  تاری، بهبود و بازمهندسی فرایندها و بازرف های مهارتاحکام اخالقی و توانایی داوری اخالقی، خودانگیختگی اخالقی، 

 سازمان و درنهایت حمایت حقوقی از اخالق.

 & shortازپیش موردتوجه است. سبک کوتاه و سریع ) امروزه مسئله زمان بسیار بیش مسئله زمان در الگوی آموزش اخالق.

fast) اهمیت فراوانی دارد. روزگار  ساالن بزرگاست. این امر در آموزش اخالق  تنها در تغذیه بلکه در همه شئون آدمی سیطره یافته نه

آموزشی و نشاندن افراد در کالس درس و ارائه مطلب در زمان  های دورهما بر سرعت نهاده شده است و شرایط روزگار ما با برگزاری 

از جهت فرصت در تنگنا  ساالن بزرگیشتری دارد، زیرا اهمیت ب ساالن بزرگدر آموزش اخالق  ویژه بهاین امر  .شود میطوالنی بیگانه 
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ترین دزد  های مربوط به شرح الوظایف سازمانی و تعادل بین کار و خانواده در روزگار ما که زندگی شهری بزرگ قرار دارند. حجم فعالیت

 است. وقت شده است، فرصتها را کاسته

انتظار میرود آن را حل کنند، آموزش اخالق بزرگسال در فرصت کمتر از یک  از متخصصان تعلیم و تربیت در این شرایط مسئله مهم که

شاغل ارائه  ساالن بزرگدر زمان کمتر از یک دقیقه آموزش مؤثر اخالق برای  توان میمسئله چنین است: چگونه  دقیقه است. صورت

غایب است. در مناسبات بین عناصر محیط درونی و  است، زیرا عنصر مهمی در مسئله مسئله دقیق تقریر نیافته کرد. البته هنوز صورت

گونه که روشن است مراد از ارتباط همان رابطه نیست. با توجه به مفهوم مهم ارتباط در  بیرونی سازمان ارتباط اهمیت فراوان دارد. همان

 دقیقتر تقریر کرد. توان میمسئله را  سازمان صورت

اگر  توانیم هر ارتباطی را در سازمان به یک آموزش مؤثر تبدیل کنیم؟ آیا ما می .تبدیل ارتباط به فرصت آموزش مؤثر اخالق

اتفاق منابع انسانی یک سازمان هستند و با  شاغل اغلب قریب به ساالن بزرگبه آن رسید.  توان میچنین امری امکان دارد چگونه 

نتظار داشت که هر بزرگسال شاغلی در هرروز ارتباطهای ا توان میکنندگان در تعامل قرار دارند.  یکدیگر یا با مشتریان و مصرف

. هر ارتباطی ظرفیت کند میطرف ارتباط منتقل  گوناگون با افراد مختلف داشته باشد و این ارتباط بنا به تعریف پیامی را از کنشگر به

طورکلی ایده جدیدی نیست و بسیاری از  ش بهحامل قرار گرفتن برای پیامهای فراوان را دارد. ایده تبدیل هر واحد ارتباط به فرصت آموز

 سازمانهای بزرگ درباره آن الگوهایی را طراحی کردهاند.

توجه است، نیاز به الگوی بومی در تبدیل هر واحد ارتباط به یک فرصت آموزش اثربخش اخالق برای  مثابه مسئله جدید قابل آنچه به

 های زیر را دارد:است. آموزش اخالق در این الگو ویژگی  ساالن بزرگ

ای در سازمان است. نیاز کاربر دانش تعلیم و تربیت در اینجا آموزش مؤثر اخالق در  این آموزش درواقع آموزش حین فعالیت حرفه یک،

 حین خدمت است.

 دو، آموزش حین خدمت به هنگام درگیر بودن به خدمت و نه جدا شدن از خدمت و اختصاص دادن وقت خاص به آموزش است.

 صورت بهآموزش پنهان و احیاناً آموزش غیرمستقیم است چهار، این آموزش  سه، چنین برنامه یاد دهی از گونه آموزش غیررسمی، احیاناً 

 .کند میسینه است. کسی در ارتباط با کسی نقش یاد دهی اخالق ایفا  به آموزش چهره به چهره یا به تعبیر سنتی آموزش سینه

 تاه و اغلب کمتر از یک دقیقه است.پنج، این آموزش بسیار کو

شش، یاد دهنده در این آموزش خود یکی از منابع انسانی است و نه استاد. همکاری در ارتباط با همکار دیگر نقش یاددهی اخالقی دارد. 

کمتر از  یادگیری حین خدمت در فرصت -به همین سبب ممکن است این آموزش دوطرفه باشد: ارتباط فراکنشی و تعاملی یاد دهی

 یک دقیقه.

جای زیست آدمی به تبدیل  اگر تأمل و درنگ کنیم خواهیم یافت در جای نمونه عینی نیاز به تبدیل ارتباط به فرصت آموزش.

هر واحد ارتباط به آموزش اخالق نیاز است: در ارتباط والدین با فرزندان، معلمان و مربیان با دانش آموزان، استادان و شاگردان در یک 

چند نمونه از یک سازمان خاص بیان  ساالن بزرگدر خصوص نیاز به چنین امری در آموزش اخالق  ...فه، فرمانده و سرباز و حر

 .شود می

. آنان با آورند می. زوار به این آستان روی کنید میریزی  خدمت در آستان قدس رضوی برنامه یا حرفهفرض کنید برای آموزش اخالق 

بلکه شامل هرکسی  شود نمیاند. البته بازرسی تنها شامل زائران  که کسانی به تفتیش و بازرسی مشغول شوند میهایی روبرو  ورودی

. این ارتباط مؤثر دهد می. در بازرسی ارتباط بین بازرس و زائر یا کارکنان آستان قدس رخ شوند میآستان  که به هر قصدی وارد شود می

، پیام دوستی یا دشمنی، پیام محبت یا نفرت، پیام احترام یا کند میطرف مقابل منتقل  بازرسان( به) است و پیامی را از کنشگر
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آیا امکان این است که همه یا برخی از کارکنان و  احساس ارزمندی یا فقدان ارزشمندی را منتقل کند. تواند میاحترامی. این ارتباط  بی

دهند و برعکس بازرسان با ارتباط خویش نقش یاددهی اخالق را هم داشته  اخالق قرار یاددهیرا فرصت  ارتباط با بازرس نیز زائران

 یابی به آن کدام است؟ پاسخ به این سؤال نیازمند تدوین الگویی معین است. باشند؟ اگر چنین امری محال نیست، روش دست

 بیان کرد. توان میمدیران با کارکنان همین قصه را در تعامل خادمان با یکدیگر در حین خدمت، تعامل خادمان با زائران، تعامل 

اگر تبدیل هر واحد ارتباط به فرصت آموزش مؤثر را بیشتر تحلیل کنیم و  مثابه اکتشاف جمعی. به ساالن بزرگآموزش اخالق 

یند، در این صورت انتظار داشته باشیم که ارتباط به معنای انتقال و رسانه انتقال پیام اخالق نباشد بلکه ارتباط پیام اخالقی را بیافر

مثابه فرایند تعاملیِ اکتشاف جمعی. در این صورت باید زبان  . آموزش بهنماید میترین عنصر الگویی که در پی تدوین آن هستیم رخ  مهم

ا جای خدمت سخن بگوییم. مجازی ی جای یاددادن و یادگرفتن از کشف و پیدا کردن نحوۀ زیست اخالقی در جای تغییر دهیم و به را هم

یابی به الگوی آموزش  حضوری بودن هم در اینجا مدخلیت ندارد و بحث از ابزار در اینجا موردنظر نیست بلکه آنچه مهم است دست

 شاغل در هر واحد ارتباط بین شخصیِ آنان است. ساالن بزرگمؤثر اخالق 
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 ای برنامه درسی در جهان آینه

 تربیت دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران استاد گروه فلسفه تعلیم وبختیار شعبانی ورکی، 

که دو چیز هویت ما  گوید میچون همایش مرتبط است با هویت، مایلم یک جمله ابتدایی را از یک فیلسوف بزرگ عرض کنم. هایدگر 

های زندگی  پروژه هم 19اند گذشته پاندمی کووید  های زندگی ما و دیگری بودن با دیگران. در دو سال و : یکی پروژهدهد میرا شکل 

رغم اینکه مهندسان  و ازقضا به وپرورش تهدید کرد و اوایل هم تعطیل کرد و هم بودن با دیگران را؛ خصوص در عرصه آموزش ما را به

ا کنیم کمک کند، ام آن زندگی می به بهسازی جهانی که در تواند مینوین  های فناوریاز پیش تالش کردند تا به ما تفهیم کنند که این 

مان تقریباً احیا شد  های زندگی جدید رو بیاوریم و درنتیجه هم پروژه های فناوریکرونا این کار رو انجام داد و درنتیجه ما البد شدیم به 

 ی همهای در  مالحظه و هم توانستیم ارتباطمان را با دیگران برقرار کنیم. در دو سه سال اخیر بر همین اساس شاهد تحوالت قابل

ی آموزش و برنامه درسی از  اقشار جامعه. حوزه ی همهطور در  زندگی بشر بودیم؛ در اقتصاد، در سیاست، در سالمت و همین های جنبه

کنیم که خودمان را با این تغییرات تطبیق دهیم اما تغییرات زیادی در راه  حال که داریم سعی می این قاعده مستثنی نبودند ما درعین

طور برنامه درسی در سال گذشته لباس جدیدی به تن  دنیای آموزش و همین ویژه بهقای دکتر اشاره کردند طور که آ است. دنیا همین

بوک توسط زاکربرگ انجام شد و تغییر نامش به متا، خودش مسبب جریان در همه  کرده. منظورم همان تغییری است که در فیس

بنابراین ما باید برای استفاده بهینه از این تحوالت جدید آماده  ده است؛جمله حوزه آموزش و برنامه درسی ش های زندگی بشر من عرصه

بر  ای که روز کنیم و نگاه تازه شویم. به اعتقاد من تنها راه آماده شدن برای این تغییرات این است که برنامه در سی را با ایده جدیدی به

کنیم و بر این اساس سیستم آموزش عالی کشور را بهبود بخشیم. های پیش رو را بازتعریف  ن بتوانیم برنامه درسی در سالآاساس 

خواهیم عقب بمانیم و اگر  بنابراین اگر نمی چه ندانیم، دیگر مثل قبل نخواهد بود؛ چه نخواهیم، چه بدانیم وپرورش چه بخواهیم آموزش

وزش آشنا شویم، همگام شویم و از مزایای آن های در زمینه آم خواهیم فرزندانمان عقب بمانند الزم است که با آخرین نوآوری نمی

مند شویم. یک دغدغه وجود داشت به قول یک شاعر انگلیسی به نام کیتس چیزی که به تجربه درنیاید واقعی نیست. این در مورد  بهره

جدید  های فناوریدانستیم ولی  تر این را هم می . ما البته هم پیشکند میجمله برنامه درسی هم صدق  ابعاد تربیت من ی همه

ها این امکان را فراهم کردند که  های جدیدی را برای ما فراهم کردند تا این به ظهور برسد و محقق بشود. پیشرفت فناوری فرصت

چیز  توانیم سفر کنیم به گذشته، سفر کنیم به آینده و بنابراین همه انداز بیاوریم یعنی ما می ای به چشم یادگیری را از طریق جهان آیینه

ی استادان و  ی شاگردان، در تجربه ی معلمان، در تجربه تغییرات پیش رو در تجربه ی دربارهبنابراین باید  آید؛ ی بشر درمی به تجربه

بنابراین من حول سه محور صحبت  ای؛ همین موضوع است یعنی برنامه درسی در جهان آیینه ی دربارهدانشجویان بیندیشیم. سخن من 

مفهوم  که این تحوالت معاصر چه تغییراتی را دربار ه ی دهم میای ارائه خواهم کرد بعد نشان  ویری از جهان آیینهکنم. اول تص می

های اصلی برنامه درسی  کنم به مشخصه ای می زده و در پایان با ابتنا به این تغییرات ضمن اینکه اشاره یادگیری و فرایند یادگیری رقم

که گذر سریع از برنامه درسی راکد، برنامه درسی مرداب، این  دهم میرا بر آن نهادم، نشان  آفرین رسی خودمورد انتظار که نام برنامه د

کنند، این  های درسی تدوین می های کتاب کنیم به برنامه درسی مرداب، این برنامه درسی که سازمان برنامه درسی موجود را تعبیر می

 برند. ها را فرومی خالقیت شوند میها هرقدر تعدادشان بیشتر  کنند این متمرکز تصویب میهای برنامه درسی  برنامه درسی که سازمان

و  کند میها کاهش پیدا  انگیزه کند میدهند، هرقدر تعداد افزایش پیدا  ها را کاهش می نوآوری کند میتعدادشان افزایش پیدا  هرقدر

و در مقابلش به سمت یک برنامه درسی جدید، یک برنامه  دهد میم کاهش یادگیری رو هاشتیاق به  کند میتعداد افزایش پیدا  هرقدر

موازات تغییر جهان باشیم.  ی یک طرح تغییری به کنند؛ بنابراین باید در اندیشه ناپذیر تلقی می درسی خود آفرین را، این را امری اجتناب
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ای عرض کنم که یکی از انواع متایونیورس است که بر  آیینه خواهم با این اسالید تصویری از جهان این تصویر را مالحظه کنید من می

 lifeو جهان مرتبط با رویدادهای زندگی  augmentationسازی مبتنی است و من این جهان را در پیوند با پیوند جهان افزوده  شبیه

logging  و جهان واقعیت مجازی یعنیvirtual reality ی  ها، نقشه دهنده لعات شتاباجماالً توصیف کنم. ببینید بنیاد مطا

به تصویر کشیده است. بر اساس آن چهار نوع متایونیورس را  کنید میطور که مالحظه  متایونیورس را با دوتا محور مختصات همین

 simulation آنی مقابل  و نقطه کنید میهست که روی محور عمودی مالحظه  augmentationها  تبیین کرد. یکی از این

بینید و در سمت راست جهان  یا جهان خارجی می externalهست و در روی محور افقی در قسمت سمت چپ جهان سازی  شبیه

intimate گیری درنتیجه رشد فناوری ظاهرشده است. یکی  یا جهان خودمانی را؛ بنابراین دو جهتaugmentation  هست که

 augmentedواقعیت افزوده  کنید میای را مالحظه  ع کادر قهوهافزونه به جهان بیرون است که این واقعیت افزوده است. درواق

reality  .است که افزونه به جهان بیرون استaugmentation های دیجیتال که  های موبایلی که دارید یا کتاب مثل همین گوشی

هاست که با استفاده از جهان  ونیسازی در و سوم شبیه life loggingدر اختیار دارید؛ و دیگری افزونه به جهان درون است که کار 

یا  mirror verseسازی جهان خارج است که همان  و چهارم درواقع شبیه شود میانجام  virtual realityمجازی آن یا درواقع 

ده از ای به جهان بیرون است که محیط هوشمند است و با استفا ن واقعیت افزوده ناظر به افزونهآترتیب  این ای است. به جهان آیینه

ثبت رویدادهای  life loggingهای دیجیتال و  به جهان بیرون مثل کتاب شود میها چیزی به جهان اضافه  ها، شبکه فناوری رابط

و اطالعاتمان را سرجمع کنیم، گردآوری کنیم، ذخیره  تجربیات روزمره که نیاکنیم برای  زندگی است. فناوری است که ما استفاده می

طور که  بوک، اینستاگرام، اپل واچ و سامسونگ هلث و نظایر آن و واقعیت مجازی همین به اشتراک بگذاریم مثل فیسکنیم و با دیگران 

توانیم با استفاده از این فناوری خودمان را در جهان  بعدی که ما می سازی درونی است و فناوری واقعیت مجازی سه عرض کردم شبیه

دهند مثل  انجام می باهمها  های برخطی که االن بچه بیند مثل بازی را در این واقعیت میواقعی احساس کنیم مثل کاربر هم خودش 

مجازی و تفکر درباره  های مدلسازی جهان خارجی است که با  ای است که شبیه بعدی و باالخره جهان آیینه های سه ماین کرفت، بازی

مثل گوگل ارث، گوگل مپ،  کند میی را به واقعیت مجازی تبدیل ساختارهای جهان خارج جهان اشاره دارد که تصویر و اطالعات و

جدید مفهوم و فرایند یادگیری را دستخوش تغییر  های فناوریرو عرض کردم و اینکه نشان دهم که این  و نظایر آن. من این اس یپ یج

دگیری از طریق خواندن متون و یا دیدن وجود آمده، یادگیری از راه عمل و یا یادگیری عملی جایگزین یا کرده و چند تا چرخش به

خواهید به دانشجویان یا دانش آموزان در درس مکانیک  مالحظه کنید فرض کنید یک اتومبیل را می تصاویر و یا ویدیو شده است.

نه اتومبیل ساخته آموزش دهید. فناوری این امکان را برای ما فراهم کرده که تا به دانشجویان و دانش آموزان نشان دهیم که اصالً چگو

کالج  تحمل کنند، نشان دهیم. توانند میتوانیم دمایی را که تایرهای این اتومبیل  توانیم سرعت حرکتش را نشان دهیم، می . میشود می

برت فیلد انگلیس بر اساس این واقعیت مجازی دروس مثل تاریخ، علوم تجربی و جغرافیا را ایجاد کردی و دستاوردهایش این بود که 

کنم با توجه به زمانی که در اختیار داریم این  یادگیری را دستخوش تحول کرد. من حاال موارد رو عرض می داری معنی طور به

کنم و بر اساس  ها را خدمت شما عرض می وجود آمده، آن هایی که در مفهوم و در فرایند یادگیری درنتیجه تحوالت فناوری به چرخش

درواقع روی  چرخش از یادگیری موضوعات مجزا به یادگیری یکپارچه،رو شرح خواهم داد.  آن برنامه درسی مورد انتظار

. همیشه این دغدغه چرخش از یادگیری یکنواخت به یادگیری مفرحای.  رشته جای تک ای به آوردن به آموزش تکثر رشته

فی برای یادگیری داشته باشند و گیمیفیکیشن شرایط ی کا شاگردان انگیزه توانیم یادگیری رو جذاب کنیم و وجود داشت که ما چطور می

ممکن است فراموش شود اما  شود میو یا یک فعلی انجام  شود میدانیم زمانی که چیزی گفته  جدید را برای ما فراهم آورده و ما می

چرخش از آورد.  ارمغان میو گمیمیفیکشن این حس را برای یادگیری به  شود نمیفراموش  شود میگاه احساسی که در ما ایجاد  هیچ
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یک موجود یکسر و دو پا است  کنیم که همیشه معلم یک انسان یعنی ما تصور مییادگیری معلم واحد به یادگیری از دیگری 

چرخش از یادگیری از دیگری به که باید بیاید سر کالس از تخته و حتی تخته هوشمند استفاده کند و به ما درس بدهد. 

وجود آورد که ما مسئله توجه به  . اصالً هوش مصنوعی تحوالت جدید را بهیادگیری از هوش مصنوعییادگیری از اشیا و 

گاه  ای که متخصصان تعلیم و تربیت که از دیرباز داشتند ولی هیچ با استفاده از آن تأمین کنیم. دغدغه توانیم های فردی را می تفاوت

پروکراست  را مثل شاگردان ی همهاینکه  زمان زمان به یادگیری ناهم چرخش از یادگیری همنتوانستند آن را محقق کنند. 

ها توقع یکسانی داشته باشیم، همه زمان یکسانی داشته باشند، همه در یک مکان  آن ی همهروی یک تخت قرار بدهیم و از 

 تواند میجدید  های فناوریر اساس حضورداشته باشند، اکنون دستخوش تغییر شده و هرکسی متناسب باز زمانی که در اختیار دارد، ب

 یعنی بخش از یادگیری از یادگیری از دیگری یا دیگران به یادگیری از خود چرخش ازهای خودش را رقم بزند و  یادگیری

، البته همنوعان من هم شوند میشوم، اشیا معلم من  ، من خودم معلم خودم میشود میبنابراین اصالً مفهوم معلم عوض  خود هستند؛

سال باید بیایند در  30ها صرفاً کسانی نیستند که در یک دستگاه اداری معین استخدام شدند و مدت  اما این معلم شوند میمعلم من 

و به همین  ها مهارتچرخش از یادگیری اطالعات به یادگیری یکنواخت و سخت برای شاگردان تدریس کنند و  های کالس

 .science technology engineering mathematicsباید تغییر کند  STEMها درسی هم به  خاطر محتوای برنامه

متحده در یک سال گذشته مشاغل  که در ایاالت دهد میهای درسی به نحوی گنجانده شوند. پژوهشی نشان  ها باید در تمام برنامه این

سایر مشاغل این  که در است و درحالی درصد دستخوش تغییر شده 17فناوری و مهندسی و ریاضیات  این علوم و STEM مرتبط با

این مناسبات انسانی، رشد خودآگاهی،  چرخش از یادگیری محض به یادگیری اجتماعی و عاطفیدرصد بود.  9حدود 

های جدید را از  های جدید را برای ما فراهم کردند تا ما بتوانیم ایده جدید، فرصت های فناوریبین فردی،  های مهارتخودکنترلی، 

های مشارکتی روی بیاوریم. با این مقدمات و با این تحوالتی که در یادگیری  ها را به رسمیت بشماریم و به یادگیری ان بفهمیم، آندیگر

آن تعبیر کردم به  ما به یک برنامه درسی جدیدی روی بیاوریم که من از کند میکنم این تغییرات اقتضا  وجود آمد، من تصور می به

و نه مربوط به  شود می، یک برنامه درسی که مرکزگریز است و در آن یادگیری نه محدود به ارگانیزم/فرد "فرینبرنامه درسی خود آ"

تحقق پیدا کند و این موضوع به نحوی یادآور  تواند میو در خارج از مدرسه هم  های عمومی مختلف زمان و مکان است بلکه در حوزه

داند که منجر به محرومیت افراد از یادگیری واقعی  دارس به سبک موجود رو ابزارهایی میی مدرسه زدایی ایوان ایلیچ است که م ایده

الساعگی و عدم قطعیت را با گریز  در برابر خلق پذیری انعطافالعمل و  . با این تفاوت که برنامه درسی خود آفرین ظرفیت عکسشود می

مشخص، به متن و زمینه، به فضا و زمان، به منابع معین و به دانش از  مکان عنوان بهاز هر نوع تعهد پیشینی و چسبندگی به مدرسه 

های  ترتیب حوزه این های متمرکز دارد. به و نظام های معین برای ارزیابی و به افراد محتوا، به معیارها و روش عنوان بهقبل مشخص 

برنامه درسی قابلیت سازگاری میان محتوا، فراگیر و بافت  کنند و ای تغییر می ای و درنهایت به فرا رشته معین دانش به سمت تکثر رشته

دستیابی است. تصور بنده این است تغییر در نگرش نسبت به برنامه  مساعی قابل تشریک است و از راه دارد و امری مستمر و زمانمند

موقعیت و شرایط، گاهی از مدرسه به  ی فرایندی مرکزگریز بنا به منزله . آموزش بهشود میازپیش احساس  درسی در روزگار حاضر بیش

بیرون، گاهی از محتوای مشخص به محتوای نامشخص، از فرد به جمع، از فعالیت به سکوت و مراقبه و نظایر آن و بالعکس در نوسان 

مختلف در  ها در مدارهای جای حرکت بر محور مشخص همانند الکترون است. به عبارتی پدیدارها و عوامل مرتبط با برنامه درسی به

وجوش خواهند بود و به تعبیر بیانیه سازمان بهداشت جهانی، جهان پس از کرونا  های متفاوت به حول مرکزهای گوناگون در جنب جهت

تر،  تر، سالم تر، خالق چرخش به عقب داشته باشد. جهان خواستار یک وضعیت جدیدی است که در آن آگاه تواند میخواهد، نه  نه می

  تر باشد.تر و به ایمن
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: پیامدها 19-هلند در حین و پس از کووید نگنیدانشگاه  و پژوهشگاه واخنآموزش 

 آموزشی ایران های سیستمبرای 

 ، هلندنگنیواخن، دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه امید نوروزی

طالعات زیادی در طول باعث انتقال فوری، ناگهانی و گسترده به آموزش آنالین در بسیاری از مؤسسات شد. م COVID-19شیوع 

ای انجام شده است. به  های مؤثر برای ارائه آموزش در چنین دوره برای بررسی تأثیرات آن بر آموزش و یافتن راه COVID-19دوره 

ای برای بررسی تأثیرات انتقال ناگهانی به آموزش  (، تحقیقات گستردهWUR)1همین ترتیب، در دانشگاه و پژوهشگاه واخنینگن 

هاشم، دکتر هارم بیمانز و پروفسور دکتر. پری دن بروک  انجام شد. دکتر کاظم بنی آموزان دانشبر ادراک و عملکرد معلمان و آنالین 

 "های آنالین  انتقال به آموزش آنالین در طول و پس از وضعیت بحران کرونا: پذیرش مؤثر ابزارها و روش"بخشی از این پروژه به نام 

 است.

آموزشی  های دوره 2022که در سال  WURیک نظرسنجی است که در میان اساتید و دانشجویان دانشگاه  این مطالعه نتیجه

این نظرسنجی را تکمیل کردند. دانش آموزان  آموز دانش 500معلم و  300، انجام شد. تقریباً کردند می)ترکیبی( را تدریس کرده یا دنبال 

کامل آنالین بود، انگیزه بیشتری داشتند.  طور به، زمانی که آموزش هنوز تقریباً 2020نسبت به سال اول کرونا در سال  2022در سال 

تر  گزارش کردند. برای معلمان، تصویر پس از کرونا پراکنده 2020استرس بسیار کمتری را نسبت به سال  آموزان دانشعالوه بر این، 

ها همچنین حجم کار و سطح استرس باالتری را  افزایش یافته است، آنتوجهی  قابل طور به 2020ها از سال  که انگیزه آن است. درحالی

 گزارش کردند. 2022در سال 

بررسی حجم کار، استرس، انگیزه و رضایت در دوران کووید در نظر گرفته شده است تا ورودی ارزشمندی برای آینده آموزش در 

از دانش آموزان  ٪48ر مورد ترجیحات خود در این مورد پرسیده شد: صراحت از دانشجویان د واخنینگن ارائه دهد. در این نظرسنجی به

 آموزش آنالین را ترجیح دادند. ٪9های ترکیبی را انتخاب کردند و تنها  فرم ٪43آموزش حضوری را ترجیح دادند، 

وزشی ما جمع کنند های مختلف آم کنم متخصصان در کشور ما نیز یک سری داده از نظام با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می

که برای ابعاد مختلف معلمان و دانشجویان به لحاظ استرس و  در خصوص این ها دانشگاهمثال از مدارس ابتدایی و متوسطه و  عنوان به

حال  داده یا در هایی که برای آموزش دارند چه اتفاقی رخ داد. چون تا زمانی که ما ندانیم چه اتفاقی رخ فشار کاری و حمایت و اولویت

 های الزم چه در سطح دولت و چه در سطح دانشگاه را ارائه کنیم. توانیم حمایت وقوع است نمی

                                                           
1 . Wageningen University and Research (WUR) 
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 معلمان نوین نقش و دیجیتال فضای در درسی هایبرنامه بازتعریف

 ، تهران، ایرانمدرس تربیت دانشگاه گروه علوم تربیتی، استاد، 1جواد حاتمی

 مقدمه

 برای ظاهراً که است این مسئله اولین .طلبداستلزامات نوینی را می ،به وجود آمده است آموزش بحث در کرونا پاندمی از بعد که شرایطی

 عدم آمادگی پرسنل به «عدم آمادگی» کتاب در الکف . دکتر آندرهنیستیم آماده ما، دهدرخ می که اتفاقاتی از برخی و تغییرات از برخی

 ها حوزه سایر در عدم آمادگی بحث این ،حال بااین .امریکاست در پزشکی حوزه محقق یکو ا د.کنمی اشاره پزشکی و بهداشت حوزه در

 و ندنداشت را شرایطی نینچ برای آمادگی ایران عالی آموزش نظامنه  و وپرورش آموزش نه نظام که بودیم شاهد ما و دکنمی صدق هم

 را خود خاص مشکالت آن نیز البته و دور از آموزش های بحث و الکترونیک های آموزش سراغ ما رفتیم که بود اجباری توفیق بسا چه

طی  بشری تاریخ در درسی برنامه تکوینی سیر یک درواقع .کنیم می نرم وپنجه دست ماها از خیلی مشکالت با این هم همچنان و داشت

 کرده تجربه را مختلفی صور مختلف های دوره و مراحل طی در و بوده بشری حیات بدو از آن عام مفهوم به درسی برنامه شده است.

 گزنفون که چین در چه و باستان ایران چه در باستان، یونان در چه است. بوده اشراف طبقه ویژه باستان دوره در درسی برنامه است.

-ارائه می کودکان برای وجود داشته و مشخص درسی برنامه و منظم های آموزش در چین مسیح میالد از قبل سال 2500 کند می اشاره

 کنیم اشاره مشخص جای یک در التعلیم واجب کودکان حضور و مدرسه معنی به رسمی وپرورش آموزش به بخواهیم اگر شده است.

 صورت به را وپرورش آموزش، قوم یهود اعظم خاخام لجما یوشع بن فرمان به که کنیم اشاره مسیح میالد از قبل سال 164 به باید

و مدارس کنونی  شودمی مسجل و حضور کودکان در آن مدارسها بعد .(1354طوسی، ) کرد اجباری التعلیم واجب کودکان برای رسمی

 یابد.رواج می

 ی درسیانواع برنامه

. امروزه امکان شناخت و اند کردهدرسی را تجربه  های برنامهبا توجه به سیر تکاملی تعلیم و تربیت، جوامع مختلف صور متفاوتی از 

های درسی میراث بشری است، وجود دارد. در ادامه به معرفی اجمالی انواع برنامه نوعی بهدرسی که  های برنامهاز انواع  گیری بهره

 شود.پرداخته می

 محور دولتالف( برنامه درسی 

های ها راهبری نسل جدید را از وظایف خود فرض کرده و به تدوین برنامهحکومت ،بشری جوامع در بعد از رواج تعلیم و تربیت رسمی

 government محور دولت برنامه درسی اصطالحاً درسی برنامهاین نوع  های خود پرداختند.درسی متناظر به منویات و برنامه

based curriculum(Go.BC) میمخاطبان عرضه عموم  برای دیده و تدارکرا حاکمان  ها برنامهاین طیف از  شود.نامیده می-

البته  است. شده برده هم هایی بهره از آن و داشته کاربرد و داشته موضوعیت درسی برنامه نضج به توجه با زمان از ای برهه یک در .کنند

 هنوز هم در بسیاری از ممالک کاربرد دارد.

 ب( برنامه درسی صالحیت محور

ها تبیین و با صالحیت را برای دولت پیچیده شدن شرایط جوامع و ظهور مشاغل تخصصی و پیچیده، موضوع تربیت نیروی انسانی زبده

درسی متعلق به این دوره  های برنامه گیرد. قرار موردتوجه ای حرفه صالحیت بر تأکید درسی، برنامه کرد. این دیدگاه موجب شد در

                                                           
1 .j.hatami@modares.ac.ir 

mailto:j.hatami@modares.ac.ir
mailto:j.hatami@modares.ac.ir


 

19 
 

 هم این درواقع .شوند می شناخته competency based curriculum(CBC) صالحیت محور درسی های برنامه تحت عنوان

 .شود پرداخته آن به باید که دارد نقایصی و دارد ایراداتی باز ولی است پیشین های برنامه با قیاس در نوین نسبت به رویکردی

 ج( برنامه درسی مبتنی بر نقشه ژنوم

 حوزه در جدی و اساسی کارهای که بسیاری از بود انسان ژنوم نقشه کشف گذشته، قرن اواخر در انسان مهم بسیار کشفیات از یکی

-Gene ژنوم نقشه بر مبتنی درسی برنامهتوان میاسم این نوع برنامه درسی را  .داد انجام بر اساس آن توانمی را درسی برنامه

Based curriculum(GBC) خود  ژنوم نقشه طبق فردی هر که هایی توانمندی و عالیق و استعدادها به توجه با یعنی ؛گذاشت

 فضای و شرایط در این و ببینیم تدارک ویژه درسی برنامه هر فردی، برای توانیممی ما .برنامه درسی خاص او تدارک دیده شود د،دار

 فضای در درسی برنامه بازتعریف بنابراین ؛دارد را خود خاص های محدودیت actual واقعیشرایط  ولی است میسور بسیار دیجیتال

 و ابزارها واسطه به شود و توجه ازپیش بیش فردی های تفاوت به یعنی ؛کمک کند مقوله این عملیاتی شدن به تواند می دیجیتال

 هست. برنامه ریزان درسی اختیار در که تسهیالتی

 نقش نوین معلمان در عصر دیجیتال

 نیازهای تأمین و نرمال شرایط فرض با ماا ر نوین نقش این البته ؟دباش تواند می چه ایرانی معلمان نوین نقش ،شرایط این درحال  

 انتظارات ها این د،باش نشده برطرف اش زندگی احتیاجات حداقل که معلمی گرنهو کنیم می تصور و تصویر معلمان زندگی و معیشتی

 در ها آن تا کنیم تعریف نیشابرا توانیممی ار هانقش این ما معلمان برای نرمال زیست و زندگی شرایط گرفتن مفروض با عبثی هستند.

 .کنند آفرینی نقش، است افتاده شیفتی که اتفاق پارادایم و نوین شرایط و جدید فضای

 جدید آموزشی بوم زیست طراحالف( 

 تواند میفارغ از این مباحث کالن،  معلمی هر در نظر دارد، که گیری جهت نوع هر د وباش داشته که گذاری سیاستنوع  هر آموزشی نظام

 یعنی ؛کند بازتعریف خاص یادگیری بوم زیستیک  عنوان بهگیرد را  می نظر در که الکترونیک و آموزشی فضای کالس خودش را و آن

حتی  ،کند تجدیدنظر دباش داشته نظر در دهخوامی که آموزشی مواد انتخاب مورد د؛ درکن بازاندیشی، کالسش آموزشی طراحی مورد در

 در به دیگر سخن، .این آزادی عمل را دارد معلم یک و ستا حاکمیتی نهاد مصوبه موارد این از خارج که هاییتکست و محتوا مورد در

 یک این و کنند می صرف آموزان دانش با بیشتری زمان معلمان و هست معلمان برای بیشتری عمل آزادی که مجازی فضای شرایط

 بگیرند. نظر در آموزانشان دانش برایا ر یادگیری اکوسیستم یک و شوند واقع مؤثر فضا این در توانند می که است مغتنمی فرصت

 مواد آموزشی گر انتخابب( 

حاتمی و ) استآموزشی در کالس درس بسیار مفید  های ای رسانه چندثابت کرده است که استفاده از مواد آموزشی متنوع و تحقیقات 

ای، انتظار درستی از معلمان نیست. بلکه محتوای چندرسانه. انتظار طراح و مولد داشتنباید انتظار سوپرمنی از معلمان (. 1397تقی پور، 

 برای شودمی که دیگری نقش ،رو نازایترین مواد آموزشی در فضای وب باشند. جستجو و یافتن مناسب های مهارتمعلمان باید به 

 مواد تکثر به توجه با یعنی ؛است instructional material selector مواد آموزشی گر انتخاب، کرد تصور و تصویر معلمان

 این از برخی البته آموزشی مناسب را برای موضوعات مختلف درسی یافت.توان مواد ، میهست همگان اختیار در امروزه که آموزشی

 ولی هست متنوع و غنی آموزشی مواد از مملو که فضایی مثل یوتیوب مثالً دباش فیلتر کشور که ممکن است در غنی آموزشی منابع

 .کند استفاده ها آن از تواند می راحتی به، دباش داشته وافی و کافی فناوری اطالعات و ارتباطات های مهارت معلم اگر حال درعین

 و ها فیلم حداقل تواند می ،است محروم مجهز آزمایشگاه یک داشتن از و مناطق کمتر برخوردار دوردست در اگر معلمی ،ترتیب این به

 کمک به در ایران بنیان دانش های مجموعه میان این در البته نماید. استفاده و کند دانلود رو ها آزمایش آن خاص آموزشی های کلیپ
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آزمایشگاه مجازی علوم که از سوی شرکت  افزار نرمبرای مثال  .اند کرده طراحی مجازی های آزمایشگاه و اند آمده آموزشی نظام

 ی پایه ششآینده آموزان آتا طراحی و منتشر شده است، تجارب آزمایشگاهی نزدیک به واقعیت در اختیار دانش آموزان  بنیان دانش

طراحی شده است،  (computational modelling system)دهد و به دلیل اینکه بر مبنای مدل محاسباتی ابتدایی قرار می

 معلم دست بنابراین ؛(1397حاتمی و همکاران، ) استپذیر با توجه به تغییر دادن متغیرها، امکان ها آزمایش بندی زمان کاری دستامکان 

، حداقل نمایش رو ازاینبرخی از آزمایشات پرهزینه و برخی خطرناک هستند و  .کند بهینه استفاده منابع این از تواند می و ستا بازتر

برای  یوتیوب هایپتانسیل و ها ظرفیت اروپا شیمی آموزش انجمن همایش در 2008 سال در ، اثربخش باشد.ندتوا می ها آنهای کلیپ

 .آن توصیه شده استشده و کاربردهای  مطرح شیمی آموزش گیری دربهره

 ج( نقش تسهیلگری

 طراح هم معلم داشت که انتظار تواننمی ولی است مسجلی امر باشد و این یک مسلط ،مورد تدریس ی تخصصیمحتوا بهمعلم بایستی 

یک  تواند میهم متخصص سنجش و ارزشیابی آموزشی. بلکه او  و آموزشی های رسانه طراح هم آموزشی، مواد طراح هم ،باشد آموزش

های کالسی انتظام بخشی به فعالیتتسهیلگری و  نقش ی معلمان،، نقش مهم و سوم امروزهرو ازاینتسهیلگر یادگیری باشد. 

teacher as a facilitator or modulator کار خود را آزمون و ارزشیابی نظام در ماشین گرفتن خدمت به توان بااو می. است ،

 و انجام شد معلمان کمک به یافته توسعه کشورهای در کرونا پاندمی با مخصوصاً که ای تجربهتر انجام دهد. تر و سریعتر، کیفیدقیق

 .باشند تسهیالت و امکانات این خوب کاربران توانندمی معلمان

 مرشدی() مربیگرید( نقش 

 مهم بسیار که چهارم نقش ،رو ازاینآموز هم بپردازد. کار معلم صرفاً انتقال محتوا نیست و بایستی به پرورش ابعاد شخصیتی دانش 

 کرده است. تأکیدآن  هممتاز دانشگاه ایندیانا ب گلوث استادیچارلز را پروفسور نقشی که باشد.می mentorshipاست، نقش مربیگری 

است که از پرورش عاطفی  ی امروزی بسیار حیاتی است و مبین این نکتهمخصوصاً در شرایط ماشینی شده معلمان منتوری نقش

 این و دید خواهند آسیب در آینده قطعاً ،نگیرد قرار تقویت مورد آموزان دانشبعد شخصیتی و عاطفی  اگر .شود غفلت نباید آموزاندانش

 است. معلمان امروزی راهبری و مهم وظایف از یکی

 بندی جمع

درسی را دارد. در این شرایط هر  های برنامهدرسی به حدی از بلوغ رسیده است که امکان در اختیار قرار دادن انواع  ریزی برنامهدانش 

مسلم است، جوامع مترقی و راغب به پذیرش  آنچهگروهی با توجه به اهداف و منویات خود به انتخاب نوع برنامه دست خواهند زد. 

در  سرعت بهبنابراین، برنامه درسی مبتنی بر نقشه ژنوم  ؛کنند، میل میشده سازی شخصیهای های گروهی به آموزششنوآوری، از آموز

 Vision و اقدام انداز چشم عنوان تحت خود اثر آخرین در هم گلوثیچارلز را پروفسور که طوری بهی عمل پوشیدن است. حال جامه

and action  هایشایستگی بر مبتنی شده سازی شخصی آموزش که ایت کرده است و بر این باور استضمنی حم طور بهاز این ایده 

 های نظام یههم که است اتفاقی این .کنند تأکیدبه آن توجه و  امروزی معلمان و نوین مدارس باید که است مهمی مقوله یک فردی

 .کرد خواهند به آن تمکین زود یا دیر آموزشی

 و استقبال آموزشی نظام کیفیت ارتقای راستای درها، نوآوری و تغییرات این از و دباش قدم پیش هم ایران آموزشی نظام که امیدوارم

 کند. استفاده
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 سنتز پژوهی نقش آموزش هیبریدی در یادگیری

 حیدریه، ایران دانشگاه آزاد اسالمی، تربت ریزی درسی، دانشجوی دکتری برنامه، 1الهام حفیظی

 حیدریه، ایران امه درسی، دانشگاه آزاد اسالمی، تربتدانشیار مطالعات برن، 2حسین مؤمنی مهموئی

 مقدمه

در کشورهای  ویژه بهکه مشکل اصلی آموزش  حق اجتماعی شناخته است. درحالی ترین اصلی عنوان بهیونسکو آموزش را 

چون توزیع  توسعه هنوز حل نشده است، یونسکو دسترسی به آموزش باکیفیت را به اثرات کامالً مثبت در اصطالحاتی درحال

مختلف، آموزش در  های قرن(؛ بنابراین در طی 1399نتایج، تولید و رفاه اجتماعی پیوند زده است )جعفر زاده و همکاران، 

ترین عواملی است که تأثیر  سراسر جهان دچار تغییر و تحوالت زیادی شده است. در این راستا، تغییرات فناوری از مهم

از فناوری در زندگی  گیری بهره(. روند رایج 1391ته است )صالحی عمران و ساالری، شگرفی بر آموزش و یادگیری داش

(. ارتقای 2016، 3روزمره موجب تغییراتی در حوزه آموزش همچون توزیع، ساختار و بازسازی دانش شده است )لیم و وانگ

های یادگیری با انتخاب  ها به محیط یل آنجایگاه فناوری اطالعات و ارتباطات سبب تغییر در روند آموزشی مراکز عالی و تبد

های متعدد و متنوع( شده است که مکمل تجربه یادگیری کالسی است )سینگ و  )یادگیری از طریق روش یا چندگانه

 شود مییک رویکرد نوین در یادگیری یاد  عنوان بههای آموزشی که امروزه از آن  (. در این راستا، یکی از روش2016، 4کارت

 ایه فناوری اطالعات است، آموزش هیبریدی است.و بر پ

بهترین حالت  شود میآموزش هیبریدی درواقع ترکیب آموزش سنتی و الکترونیکی است. در این سیستم آموزشی، سعی 

فرضیه پشت آموزش هیبریدی این است که مزایای تعامل  .حضوری انتخاب شود های کالسالکترونیکی و  های کالس

توجهی در مورد  که تحقیقات قابل . درحالیکند میهای الکترونیکی را فراهم  ، تکالیف و بحثپذیری انعطافشخصی با راحتی و 

شده است، کمتر در مورد تأثیر آموزش هیبریدی بر یادگیری  از این شکل از آموزش انجام آموزان دانشچگونگی درک 

 های کالسهیبریدی در مقایسه با  های کالسیادگیری در  که اند دادهپرداخته شده است. اکثر مطالعات نشان  آموزان دانش

توجهی بر اساس زمان  قابل طور بهکه آموزش هیبریدی  (. ازآنجایی2014، 5درس سنتی افزایش یافته است )المپورت و هیل

 تردهگس های پژوهش آموزی و غیره متفاوت هستند و با توجه به صرف شده الکترونیکی، موضوعات موضوعی، جمعیت دانش

 طور به ها پژوهش این تا ضرورت دارد مختلفی یادگیری، ابعاد در آن اهمیت و آموزش هیبریدی با ارتباط در شده انجام

 امکان تا شود ترکیب و تحلیل هیبریدی در یادگیری، استخراج، آموزش فرعی و اصلی های مؤلفه و شده بررسی مند نظام

بنابراین، الزم است که به سنتز پژوهی نقش آموزش  شود؛ فراهم پژوهشگران برای مطلوب صورت بهنتایج  این از استفاده

                                                           
1
. e.hafizi410@gmail.com 

2
. momenimahmouei@yahoo.com 

3
. Lim & Wang 
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. Singh & Kaurt 
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. Lamport & Hill 
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حاضر به سنتز پژوهی نقش آموزش هیبریدی در یادگیری  ی مطالعههیبریدی بر یادگیری توجه شود. بر همین اساس، 

 پرداخته است.

 روش پژوهش

راهبرد مورداستفاده بر اساس سنتز پژوهی است.  پژوهش از نوع کیفی و روی آورداین پژوهش ازلحاظ هدف از نوع کاربردی، 

در یک موضوع خاص استفاده  ها پژوهشمجموعه  آوری جمعسنتز پژوهی، اصطالحی عمومی است که برای توصیف و 

در پژوهش درباره  کنندگان شرکتتولیدشده توسط  های داده( و با تفسیر پژوهشگران از 2011)رینگ و همکاران،  شود می

؛ بنابراین، موضوع آموزش هیبریدی در یادگیری موردتوجه آید می( به دست 2013ود )یورنفلد و همکاران، خ های تجربه

 های پژوهشتوصیف بیشتر  منظور به دار جهتکه پژوهش بر اساس تعریف تحلیل محتوای  پژوهشگر بوده است و ازآنجایی

 انتخاب شده است. دار جهت دروی آورقبلی درباره یک پدیده است، روش تحلیل محتوای قیاسی با 

 از .بود شده منتشر خارجی و ایرانی پژوهشی های پایگاه در 2021تا  2000 تاریخ از که بود هایی پژوهش موردبررسی، جامعه

 ها پژوهشتکرار  پژوهش، هدف زمینه با کافی ارتباط نداشتن دالیلی مانند به ها آن از تعدادی شده، انتخاب مقاله 41 مجموع

 های مالکبه  توجه با درنهایت شدند. خارج تحلیل فرایند از نهایی برای تحلیل نبودن مناسب موردنظر و مطالب و وینعنا با

 با روش مقاله 20 تعداد موردنیاز، های داده رسیدن اشباع به کامل، همچنین متن و ها چکیده عناوین، بررسی و پژوهش

 .شده است آورده 1 جدول در شد که بررسی و انتخاب هدفمند

 نمونه پژوهش های مقالهمنبع، عنوان و توضیحات درباره  -1جدول 

 موضوع محقق )سال( ردیف

 به دنبال پایان دادن به شکاف بین آموزش سنتی و آنالین "هیبرید"آموزش  (2002یانگ ) 1

 مشارکت در کالس، تقابل کالس آنالین و هیبریدی (2006ونگروف و بوربو ) 2

 ایسه ارائه حضوری و هیبریدیمق (2008سن ) 3

 های چهره به چهره، آنالین و هیبریدی در درس اثربخشی فرمت (2009پارکر و همکاران ) 4

 در خصوص یادگیری هیبریدی آموز دانش های دیدگاه (2009لین ) 5

 آموزان دانشتأثیر آموزش هیبریدی در پیشرفت  (2014المپورت و هیل ) 6

 بر آموزش هیبریدی یا مقدمه (2002گارنهام و کالتا ) 7

 از یک دوره آنالین هیبریدی آموزان دانشبرداشت  (2005یوسف و لیچتی ) 8

 آموزش با روش موردی آنالین: رویکردهای خالص در مقابل هیبریدی (2005وب و همکاران ) 9

 یادگیری هیبریدی (2009رینولدز و پائولوس ) 10

 الینمدل هیبریدی آن (2003مارتین ) 11

 از دوره هیبریدی آموز دانشادراک  (2005مارکتی و یورچیسین ) 12

 (2003کوهانگ و دورانته ) 13
های آموزش از راه دور مبتنی بر وب از یک مدل آموزش هیبریدی  ادراکات فراگیران نسبت به بخش فعالیت

 مقطع کارشناسی

 زش عالیهای یادگیری هیبریدی مؤثر در آمو طراحی (2011مک نات ) 14

 آموزش با رویکرد آموزش هیبریدی یساز نهیبه (2011اوسووا ) 15

 دهنده آموزشکاربرد یادگیری ترکیبی در آموزش عالی از منظر  (1399جعفر زاده و همکاران ) 16
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 یادگیری ترکیبی؛ رویکردی نوین در توسعه آموزش و فرایند یاددهی/یادگیری (1391صالحی و ساالری ) 17

 رویکردی نوین در یادگیری عنوان بهنقش آموزش هیبریدی  (1396انی توالبی و محمدی )قهرم 18

 پایه ششم ابتدایی آموزان دانشبررسی تأثیر آموزش هیبریدی بر میزان خودکارآمدی تحصیلی  (1396قهرمانی توالبی و محمدی ) 19

 ا روش کارگاهیترکیبی ب صورت بهمقایسه آموزش مجازی  (1394و کریمی ) دامن پاک 20

از منابع مورداستفاده، کدگذاری محوری با مرتب کردن،  ها دادهنظری و مضامین اصلی  یها هیپاپس از استخراج و پاالیش 

، تحلیل و ترکیب نتایج در یک چارچوب مفهومی و بندی طبقهانجام گرفت. سپس  ها دادهدهی انبوهی از  درآمیختن و سازمان

 ارائه شد. جانبه همه

 پژوهش های تهیاف

. در این راستا، اند شدهنتایج حاصله در ابعاد مختلف به شرح جداول زیر ارائه  پژوهش، این در شده بررسی پژوهش 20 میان از

نمونه موردبررسی نقش آموزش هیبریدی در یادگیری از بعد  های پژوهشآمده از نتایج  دست به های استنتاجبا توجه به 

 ارائه شده است. 2محتوای آموزشی در جدول 

 بررسی نقش آموزش هیبریدی در یادگیری از بعد محتوای آموزشی -2جدول 

 طبقه کد منبع

 استفاده از منابع متنوع توسط معلمان 10

 مشارکت در تعامل شناختی 17و  1 رویکرد یادگیرنده محور

 رهبری و پیشرفت تحصیلی های مهارتارتقای استقالل و  13و  3

 تعامل متفاوت با محیط و همدیگر -متقابلدرک  5و  12

 رویکرد اجتماعی محتوای آموزشی
 تجربه حضور در فضاهای اجتماعی 11و  10

 پذیری یادگیرندگان مسئولیت 11

 تجربه حضور در فضاهای اجتماعی 20

 استفاده از تجهیزات محیط یادگیری برای تشویق یادگیری از طریق هر پنج حس 7

 گرا رویکرد سازنده

 برانگیز انتخاب محتوای بحث 6و  1

 جایگزین های دیدگاهبحث با همساالن و ایجاد فرصت برای تفکر و کشف  16

 و انتخاب یک ایده ترکیبی ها ایدهبیان  6و  13

 دسترسی آزاد به مواد آموزشی 25و  10

، رویکرد اجتماعی محتوای آموزشی و رویکرد سازنده مانند رویکرد یادگیرنده محور هایی مؤلفه شده کسب اطالعات به توجه با

 .گیرند می محتوای آموزشی قرار بعد گرا در

با فناوری  دهنده آموزشنمونه موردبررسی نقش آموزش هیبریدی در یادگیری از بعد تعامالت  های پژوهش، نتایج 3در جدول 

 ارائه شده است.
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 با فناوری دهنده آموزشعامالت نقش آموزش هیبریدی در یادگیری از بعد ت -3جدول 

 طبقه کد منبع

 تدریس های مدلاستفاده از انواع  3و  1

 تدریس های سبک
 استفاده از فناوری آموزشی در تدریس 14و  13

 ارتباط شیوه تدریس با محیط یادگیری 16و  19

 رابطه بین محیط یادگیری و رویکرد مورداستفاده در تدریس 8

 های آموزشی ادگیرنده در فعالیتمشارکت ی 13و  15

 راهبردهای یادگیری ترکیبی
 کار گروهی و پشتیبانی معلم 10و  11

 اهمیت بحث در مطالعات گروهی 12

 ها مهارتشرکت فعال در فعالیت یادگیری برای معنادار شدن یادگیری بر اساس توانایی و  1و  4

 یادگیرندهمثبت  های جنبهتقویت مثبت با تأکید بر  14و  6

 دهنده آموزش های انگیزه
 انگیزه در آفرینش محیط یادگیری 13

 بر تغییرات مفهومی گذاری ارزشتأثیر عواملی مانند عالقه، توجه و  12و  11

 مزیت طراحی محیط بر اساس سبک یادگیری و ایجاد انگیزه 9

 دهنده آموزش های انگیزهاهبردهای یادگیری ترکیبی و تدریس، ر های سبکمانند  هایی مؤلفه شده کسب اطالعات به توجه با

 .گیرند می با فناوری قرار دهنده آموزشتعامالت  بعد در

نمونه موردبررسی نقش آموزش هیبریدی در یادگیری از بعد محیط آموزشگاهی ارائه شده  های پژوهش، نتایج 4در جدول 

 است.

 یط آموزشگاهینقش آموزش هیبریدی در یادگیری از بعد مح -4جدول 
 طبقه کد منبع

 با تکنولوژی شده غنیمحیط یادگیری  9

 ساختار محیط آموزشگاهی

 آموزشی برای یادگیری های فناوریاستفاده از  13

 آموزش و یادگیری الکترونیکی های کالس 18

 آموزش با طراحی محیط یادگیری های شیوهارتباط  11و  1

 سنی های دورهاس طراحی محیط آموزشی بر اس 14و  8

 دهنده آموزشنبودن فشار و تنش میان یادگیرنده و  13
 ایمنی

 دسترسی راحت به مواد آموزشی 14

 .گیرند می محیط آموزشگاهی قرار بعد مانند ساختار محیط آموزشگاهی و ایمنی در هایی مؤلفه شده کسب اطالعات به توجه با

 رسی نقش آموزش هیبریدی در یادگیری از بعد انگیزه یادگیرنده ارائه شده است.نمونه موردبر های پژوهش، نتایج 5در جدول 

 نقش آموزش هیبریدی در یادگیری از بعد انگیزه یادگیرنده -5جدول 

 طبقه کد منبع

 نقش اجتماعی آموزش در یادگیری 11
 تعامل یادگیرنده با محیط یادگیری

 تجهیزات موجود در محیط یادگیری 4
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 گیری و تجربه با استفاده از هر پنج حسیاد 15و  3

 در ایجاد و آفرینش محیط آموزشی و یادگیری آموزان دانشمشارکت  13

 ها دانستهپیش  آموزان دانشاستفاده از تجارب روزمره  19

 دانش گذاری اشتراکتعامل با یادگیرندگان و به  13و  3

 و یادگیرنده دهنده آموزشرابطه میان 

 حمایتی و ارتباطی با مربی روابط 14و  2

 آموز دانشبین معلم و  ها ایدهتبادل  13

 تشویق برای به دست گرفتن یادگیری 3

 مسئولیت مشترک معلم و یادگیرنده برای طراحی محیط آموزشی 18و  16

 آموز دانشمذاکره با  19و  17

 فرهنگ استفاده از آموزش 12و  8

 مالحظات فرهنگی یادگیرنده
 محیط یادگیری تحت تأثیر ساختار اجتماعی 17

 ها ارزشدر زمینه فرهنگ، زبان، منافع و  آموزان دانشناهمگن بودن  20

 بعد فرهنگی و محلی برنامه درسی 14و  3

 دهنده آموزش، رابطه میان ها دانستهمانند تعامل یادگیرنده با محیط یادگیری، پیش  هایی مؤلفه شده کسب اطالعات به توجه با

 .گیرند می انگیزه یادگیرنده قرار بعد و یادگیرنده و مالحظات فرهنگی یادگیرنده در

آمده از مرور ادبیات و مطالعات مختلف مشخص شده است که نقش آموزش هیبریدی در  دست بدین ترتیب بر اساس نتایج به

محیط آموزشگاهی و انگیزه یادگیرنده است که  با فناوری، دهنده آموزشیادگیری، دارای بعدهای محتوای آموزشی، تعامالت 

جدید  های مؤلفه؛ بنابراین با استناد به این ابعاد و اند شدهمختلفی تشکیل  یها شاخصها و  ها از زیرمجموعه هرکدام از آن

 ارائه شده است. 1شده از طریق سنتز پژوهی مدل مفهومی جدیدی در شکل  شناسایی

 
 مدل مفهومی جدید -1شکل 
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 گیری تیجهن

آمده از مرور مطالعات  دست مطالعه حاضر، به سنتز پژوهی آموزش هیبریدی در یادگیری پرداخته است. در این راستا نتایج به

مختلف نشان داده است که در خصوص نقش آموزش هیبریدی در یادگیری، عواملی همچون محتوای آموزشی، تعامالت 

 و انگیزه یادگیرنده بسیار مهم و بااهمیت هستند. با فناوری، محیط آموزشگاهی دهنده آموزش

در این راستا، نقش محتوای آموزشی، آموزش هیبریدی بسیار حائز اهمیت است و در صورت عدم توجه به محتوای آموزشی 

از  آموزش هیبریدی را در سازمان، دانشگاه و تمامی مراکز آموزش با شکست مواجه کند. لذا محتوای آموزشی یکی تواند می

. محتوای آموزشی که با باشد میآموزشی نوین و یکی از دستاوردهای مهم فناوری الکترونیک  های سیستماساسی  های بنیان

های فشرده آغاز گشت، امروز به مرحله مهمی از حیات و تکامل خود رسیده است.  و تصاویر ساده بر روی لوح ها متن

از آموزش از راه دور و دانشگاه مجازی و ...، محتوای آموزشی را به دوش های  که کار اصلی آموزش را در روش ازآنجایی

ناپذیر است و هرگونه حساسیت و وسواس در تولید آن کامالً  کشد، دقت در طراحی و تولید محتوای آموزشی امری اجتناب می

 حق است. توجیه شده و به

که متأثر از میزان  شود میش هیبریدی بر یادگیری جهت سبب افزایش تأثیر نقش آموز همچنین محیط آموزشگاهی ازاین

افزایش  منظور بهبا همکالسیان و معلمان خود، سهولت و راحتی دانش است. لذا  آموزان دانش، نوع تعامل آموزان دانشاسترس 

و  آموزان دانشنقش آموزش هیبریدی بر یادگیری الزم است که محیط آموزشگاه و مراکز آموزشی با توجه به نوع تعامالت 

 ها طراحی گردد. آن پذیری انعطافمیزان راحتی و 

نفس و  که متأثر از اعتمادبه شود میجهت سبب افزایش تأثیر نقش آموزش هیبریدی بر یادگیری  انگیزه یادگیرنده ازاین 

از  زانآمو دانشبرای کسب نمره باالتر است. بر همین اساس، هرچه که  آموزان دانش، تالش آموزان دانشنفس  عزت

نفس باالتر و تالش بیشتری برای کسب عملکرد بهتر برخوردار باشند، نقش آموزش هیبریدی بر یادگیری افزایش  اعتمادبه

 .یابد می

با فناوری و میزان دسترسی بهتر به فناوری سبب تأثیر بیشتر  دهنده آموزشعالوه بر این، در خصوص تعامل بیشتر و بهتر 

و معلمان دشوار  آموزان دانش. در این راستا، یکی از موارد آموزش هیبریدی که توسط شود میی آموزشی هیبریدی بر یادگیر

تلقی شده است، مشکالت مربوط به دسترسی به فناوری است. بر همین اساس، چنانچه که نقش آموزش هیبریدی بر 

طعی و عدم دسترسی داشتن آموزان به مشکالت مربوط به ق ریزان برنامهیادگیری افزایش یابد، الزم است که مسئوالن و 

 اینترنت را برطرف نمایند.

 آموزش، هیبریدی، یادگیریکلیدی:  واژگان
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 های آموزش مجازی در دوران کرونا روایت تجربه زیسته معلمان ابتدایی از چالش

 تربیتی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایراناستادیار گروه علوم  ،1امینه محبی امین

 معاون پرورشی آموزشگاه ابتدایی شاهد محمد تشکری، سبزوار، ایران ،2نرگس قدر سبزوار

 مقدمه

آورد و در  را بره آمروزش فرراهم مری     آمروزان  دانرش گیری در جهان، آموزش برخط دسترسی بسیاری از  در شرایط کنونی همه

هرا در   (. آمروزش 2009 3گمان افزایش خواهد یافت )مایداس، بورنره و باکسریج   این دسترسی بی های پیش رو هم میزان سال

وپررورش و هرم آمروزش عرالی      های آموزشی یعنی هم آمروزش  ترین چالش نظام منزل و در شرایط قرنطینۀ خانگی به بزرگ

ای که نهادها  گونه ان مطرح بوده است، بهتنها در ایران بلکه برای همه کشورهای جه تبدیل شده است. این چالش و دغدغه نه

هرا و   هم به تکاپو برای تدوین برنامه درسی و دسرتورالعمل  المللی نظیر سازمان بهداشت جهانی و یونیسف های بین و سازمان

هرای بسریار مهرم و جردی کره از سرمت        . یکری از برنامره  انرد  شرده راهنماهای آموزشی و تربیتری بررای ایرن شررایط وادار     

وپرورش و همچنین آموزش عالی مطرح و انجام شد، بحث آموزش الکترونیرک یرا همران آمروزش از طریرق فضرای        آموزش

(؛ بنابراین با توجه به مشکل ایجادشرده در سیسرتم آموزشری جهران، آمروزش مجرازی،       1399مجازی است )سلیمی و فردی،

 د اسرت و فرصرت جدیردی را بررای معلمران،     هاست که در حال رش بهترین راه آموزش است چراکه این نوع از آموزش سال

 (.4،2009آورد )مایداس و همکاران استادان، برنامه ریزان آموزشی و مؤسسات آموزشی فراهم می

هرای تردریس در    هرا و چرالش   تجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی از فرصت"( در پژوهشی با عنوان 2020عباسی و همکاران )

هرا و   تحلیرل ادراک معلمران ابتردایی در خصروص فرصرت      "یرک مطالعره پدیدارشناسری    )شاد(: آموزان دانششبکه آموزشی 

عردم   ها نشان داد کره   پژوهش آن های یافته)شاد( را موردبررسی قرارداد.  آموزان دانشهای تدریس در شبکه آموزشی  چالش

ر فرصرت آمروزش، سرنگین برودن     در مناطق محروم و ایجاد نابرابری د ویژه بهبه فضای مجازی  آموزان دانشدسترسی همه 

و  آمروزان  دانرش ها، کند بودن سرعت اینترنت، دشوار بودن سنجش یادگیری واقعری   های اینترنت برای خیلی از خانواده هزینه

رویه از مطالرب دیگرران،    جا و بی به اینترنت و گوشی، استفاده بی آموزان دانشسلب شدن قدرت نظارت از معلم، اعتیاد برخی 

ابرزار تبلیغرات، کراهش انگیرزه برخری       عنروان  بهافزار  ذاری برخی معلمان به امر تدریس و ارزیابی، استفاده از نرمعدم وقت گ

( نیرز  1401های تدریس مجازی در شبکه شاد است. احمدی ) نسبت به تحصیل در شیوه جدید تدریس از چالش آموزان دانش

عردم    ،"زش مجازی در دوره متوسطه )یک مطالعه پدیدارشناسرانه( واکاوی دغدغه معلمان از آمو "در پژوهش خود با عنوان 

در آموزش مجازی، نبرود   آموزان دانشبا آموزش مجازی، به سخره گرفتن آموزش مجازی، عدم درگیری  آموزان دانشآشنایی 

ا، عینری نبرودن   افزار مناسب، عدم انتقال صحیح مناسب محتو روش مناسب بری آموزش مجازی، نبود منابع مناسب، نبود نرم
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، به دوش گرفتن بخش زیرادی از  آموزان دانش، درگیری ناقص والدین در تربیت آموز دانشمحتوا، عدم ارتباط مستقیم معلم و 

 های معلمان در آموزش مجازی برشمرد. از جو تربیتی مدرسه را ازجمله دغدغه آموز دانشتکالیف، محروم شدن 

مشکالت آموزش برخط در دوران کرونا از دیدگاه معلمان و والردین و   "هشی با عنوان ( نیز در پژو1400یداللهی و همکاران )

از  آموزان دانشهای استفادۀ افراطی  مشکالت آموزش برخط از دیدگاه معلمان را در هشت مؤلفه شامل آسیب "ارائۀ راهکارها 

 –مکانرات پایره، مشرکالت فراینرد یراددهی     اینترنت، مشکالت شبکۀ شاد و منابع دیجیتالی، نقض عدالت آموزشری، کمبرود ا  

( 1399زارع خلیلری و فریردونی )   ای پایین را برشمرد.  یادگیری و سنجش، فشار شغلی، همکاری نکردن والدین و سواد رسانه

هرای   چرالش "شناسی آموزش مجازی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی؛ مطالعه مروردی کیفری   آسیب "نیز در پژوهشی با عنوان

کارگیری آن؛ عدم ارزشیابی اثرربخش، عردم برازخورد دهری مناسرب؛ عردم        مانند عدم وجود طرح درس مناسب و بهمتعددی 

ریرزی منسرجم؛ نگراه     های متنوع تدریس؛ عدم توجه کافی بره تکرالیف، عردم نظرارت کرافی؛ عردم برنامره        استفاده از روش

یادگیری؛ عدم مدیریت -نان و مدیران در فرایند یاددهییادگیری؛ نقش کمرنگ راهبران، معاو-ای به فرایند یاددهی نامه بخش

های آموزش مجازی مطرح کرد. با توجره   آسیب عنوان بهیادگیری را -اثربخش زمان؛ عدم پیگیری اثربخش در فرایند یاددهی

های تدریس مجازی، هدف این پژوهش ایرن اسرت کره     شده و خأل موجود در خصوص شناسایی چالش انجام های پژوهشبه 

های آموزش مجازی در دوران کرونا بررسی کنرد. سرؤال اصرلی ایرن      ها و چالش یدگاه معلمان دوره ابتدایی را درباره فرصتد

 است که معلمان چه تجاربی در خصوص آموزش مجازی در دوران کرونا دارند؟

 روش پژوهش

نفرر از معلمران دوره    7ن پرژوهش  کننردگان ایر   . مشرارکت باشد میروش پژوهش حاضر پدیدارشناسی از نوع تحقیقات کیفی 

هرای مجرازی اسرتفاده کررده      که در دوران شیوع بیماری کرونا از آمروزش  باشد میابتدایی یکی از مدارس شاهد شهر سبزوار 

بود. در این پژوهش سعی گردید تا مصاحبه برا   2قضاوتی نوع از 1گیری هدفمند نمونه گیری در این پژوهش، نمونه بودند. شیوه

 ادامره  که یعنی زمانی اطالعات اشباع گردید. مصاحبه تا مجازی برگزار می صورت بهها  آن های کالسانجام شود که معلمانی 

 و اشرتراوس  به منسوب دار نظام روش با ها مصاحبه .یافت ادامه نکرد، اضافه پیشین های داده به جدیدی را داده هیچ مصاحبه

 گرفرت.  انجام سطح چند ها در مصاحبه تحلیل رویکرد این اساس شد. بر نجاممحوری ا باز و مرحله کدگذاری در دو 3کوربین

 در اجرزا  ایرن  .شد تقسیم تری کوچک اجزای به و خوانده پژوهشگر، سوی از دقت به موردنظر متون آزاد، کدگذاری مرحله در

 شناسرایی  پیشین مرحله در که ییها مقوله شدند. در کدگذاری محوری، بندی مقوله و پردازی مفهوم مقایسه دائمی فرایند یک

 کره  پرذیرفت  صرورت  شرکل  ایرن  به فرایند شدند. این مرتبط یکدیگر به جدیدی با ترکیب و یافته بیشتری نظم بودند، شده

 منسروب بره   چهارگانه معیارهای از ها یافته اعتبار تأمین برای شد. روشن باهم ها آن ارتباط و شده شناسایی تر کلی های مقوله

5اعتمراد  قابلیرت  عنوان با رابطه این در ها آن شد. استفاده (1985) 4گابا و لینکلن
شرامل: باورپرذیری    معیرار  چهرار  از رعایرت  
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3پذیری اطمینان ،2پذیری ، انتقال1)اعتبار(
4و تائید پذیری 

بره   دسرتیابی  بررای  پژوهش این اند. در برده نام کیفی های پژوهشدر  

5اعضا سوی از کنترل تکنیک از پژوهش اعتبار
 تعیرین  بررای  افرراد  تررین  موجره  در پژوهش، کنندگان مشارکت .شد استفاده 

آنران   اختیار در های معلمان پاسخ و شده مطرح های پرسش از و گزارشی مصاحبه رونوشت هستند. به این منظور اعتماد قابلیت

 ته شد.گرف نظر در بودند داده انجام مصاحبه متن در آنان که اصالحاتی سپس .قرار گرفت

6عمیق توصیف مثل هایی تکنیک از استفاده با انتقال قابلیت به رسیدن
 گرردآوری  طرول  در شده مطالعه های دادهمجموعه  از 

 از اطمینران  بره  کره  داده تحلیل مرحله در موارد سایر و ها نشانه نمادها، و تحلیل کدگذاری ویژه های رویه از استفاده ،ها داده

 توسرط  توصریف  روش از اطمینران  قابلیت به برای دستیابی .پذیرد می صورت (7،2003)آندریاس دکن میکمک  قابلیت انتقال

8همتایان
 گرفت. قرار مطلعان تعلیم و تربیت از نفر یک اختیار در مختلف مراحل در ها منظور یافته شد. بدین استفاده 

 پژوهش های یافته

بندی  ، عوامل مربوط به معلمان و عوامل مربوط به والدین دستهانآموز دانشپژوهش در سه بخش عوامل مربوط به  های یافته

 شده است.

 آموزان دانشعوامل مربوط به  -1

توانسرتن   در دنیرای واقعری مری    آموزان دانشباید قبول کنیم که بعضی از ": 1معلم : آموز دانشعدم امکان ابراز وجود 

خواهیم که صداشو ضبط کنه و برای مرا بفرسرتند از ایرن     ا میه خودشان را نشان بدن اما توی فضای مجازی مثالً اگر از آن

 "شان را نشان بدهند.  کشند که صدا بفرستند و نمیتونن خود واقعی خجالت می

حوصلشرون   شروند  مری ها از پای گوشی نشستن واقعاً خسته  بچه ": 2معلم از آموزش مجازی:  آموزان دانشخستگی 

 وجوش و فعالیت باید سه چهار ساعت حداقل پای گوشی بشرینه و درس گروش کرنن.    ای که نیاز داره به جنب سر میره. بچه

 ."کنن دستاشون ضعیفه  گیره. چون دست ورزی هم نمی گیره سرشون درد می چشماشون درد می

ها چون دوساله در مدرسه نبودن دوست پیدا نکردن و نتوانسرتن   بچه ": 2معلم با هم:  آموزان دانشنبود امکان تعامل 

هره کافی ببرند. چون اگر در مدرسه باشند قطعاً اون ساعاتی که با دوستاشون هستند و سر کالس هستند روحیه خیلی خوب ب

 ."دارند و روی آینده شون هم تأثیر میزاره 

های یرادگیری و   آسیب و چالشی که ازنظر من خیلی جدی هست این است که روش ":3معلم : آموزان دانشسردرگمی 

هرای   ها را پدر و مادرها در خانره بلرد نیسرتند و بره روش     های درسی متفاوت از قبل شده و این روش ات و کتابنحوه محاسب

چیرز   کنرد  مری که روشی که معلم ارائره   خواهند به کودکانشان یاد بدهند. درصورتی اند می خودشان که قبالً در ابتدایی آموخته
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شده اما پردر و مادرهرا از ایرن آگراهی ندارنرد و       مع تفریق کامالً عوضدیگری است. مثالً در ریاضی نحوه محور کشیدن و ج

 ."شوند میدچار سردرگمی  آموزان دانش

هرای دیگرران رو بررای مرن      ها نقاشری  ها بچه تقلب در مجازی زیاد شده. بعضی وقت": 2معلم امکان تقلب در مجازی: 

 ."دنویسن ها می خواهند بنویسن مامان هایی که می فرستند. مشق می

آیند. بچه وقتی می یاد مدرسره قروانین اصرول برخرورد برا       سواد دارند باال می ها بی بچه ":4معلم : آموز دانشسوادی  بی

بیرنم ترو واتسراپ     ضرب رو باید یاد گرفته باشند تو پایره سروم امرا االن مری     های من جدول گیره. االن بچه دوست رو یاد می

 ."ضرب بلد نیستند قلب کن نتونن دیدم واقعاً هیچی از جدولپرسم که اگر بخوان ت تصویری ازشون می

ها  که این درس ها رو درصورتی فرستند جواب دقیقه برام می 2فرستم بعد  االن من کاربرگ که می ":7معلم کاهش انگیزه: 

ادرها هم کره دارنرد   فهمم که این پدر و م طوری می باید براشون سخت باشه و احتیاج هست چند دقیقه حداقل زمان ببره. این

 ."ای برای نوشتن و یادگیری نداره بینند بچه انگیزه کنند چون می حل می

وقتی برای امتحان یک زمران   کشند. ها خیلی استرس می االن بعضی از بچه " :5معلم : آموزان دانشافزایش استرس 

تایرپ کنرد و آهسرته اسرت دچرار      های که زرنگ هستند ولی دستشران در   بچه شود میکنیم باعث  معین خاص مشخص می

 ."استرس و نگرانی زیاد شوند 

 عوامل مربوط به معلمان -2

شناسم که به خاطر نداشتن گوشی و امکانات و چون خانواده ضعیفی داشرت در   آموزی را می دانش"نبود عدالت آموزشی:

 ."ها افت کرد و به غرورش هم لطمه وارد شده بود درس

هرا نیسرتند یرک     جازی ازلحاظ روحی و روانی من رو تحت تأثیر قرار داده. اینکره بچره  آموزش م ":3معلم خستگی معلم: 

 ."روح هست و انرژی وجود نداره  کالس خالی و بی

افزارها کارکنیم بررای تولیرد محتروا و     تر شده. باید با تمامی نرم تدریس خیلی سخت ":4معلم دشواری تدریس مجازی: 

هرای   باشیم چون تلفن آموز دانشساعت باید در اختیار  24بینیم ارتباط عاطفی نداریم. رو نمی ها بچه باید آموزش ببینیم. مداوم

زنند یا تکالیفشان را  به ما زنگ می آموز دانشهای بیکاری هم والدین یا  ها برقرار کرده و در ساعت همراه ارتباط دائمی با بچه

 ."فرستند  می

قط جای آموزش نیست بلکه جای تربیرت هرم اسرت ولری در دوران کرونرا      مدرسه ف" :5معلم عدم پرداختن به تربیت: 

اجتماعی ماننرد   های مهارتبا آمدن به مدرسه دوست پیدا کردن را یا  آموزان دانشدهند. بیشتر  مدارس فقط دارند آموزش می

 ." گیرند میکمک کردن را یاد 

 ."ها داشتند کمتر شده است  نسبت به معلم زانآمو دانشاحترامی که قبالً  ": 5معلم ها:  عدم احترام به معلم

افزارهرای دیگرر بررایم سرخت و      من استفاده کردن از نرم " :5معلم لزوم برگزاری دورهای آموزشی برای معلمان: 

هرای   آموزشی در مدارس بررای معلرم   افزارهای کمک شد که کارگاهی برای آموزش استفاده از نرم دشوار است. چقدر خوب می

 ."گذاشتند  می مانند من
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ای آمده است  بینیم. مثالً امروز بچه مشکل همین است که ما بازخوردها را نمی" :7معلم ها:  نبود امکان بازخورد از بچه

 ."دهیم که چگونه این خجالتی بودن را کنار بگذارد که خجالتی است و در زمان حضوری آموزش می

 عوامل مربوط به والدین -3

والدین متأسفانه انتظارات زیادی دارند و تمامی مشکالت آمروزش را از آموزگرار و   ": 1: معلم دینباال بودن انتظارات وال

خوان قبول کنن که فضای مجازی هست که مشکل داره. قبالً کمتر با والدین مشکل داشرتیم چرون    مدرسه می دونند و نمی

بیان؛ اما االن با هر قطعی اینترنت یا مشکل در ارتبراط   توانستن با هم کنار می آموزان دانشها سر کالس نبودند و معلم با  آن

هرای در نحروه    ها هنوز با این نوع آمروزش کنرار نیامردن و متأسرفانه دخالرت      و آن شوند مییا به نحوه تدریس معلم معترض 

 ."تدریس معلم دارند

های تدریس  نمیشن چون روش تر هستند. دیگه گیج ها راحت االن بچه ": 2معلم  :آموزش های شیوهآگاهی والدین از 

 ."کنند و با بچه کار می گیرند میکنند و یاد  معلم را والدین مشاهده می

دانند و بسریار در روش و نحروه تردریس     نظر می والدینی که در کالس من هستند خود را صاحب ":2معلم دخالت والدین: 

 ."اهدافی که دارم پی بگیرم ریزی و  کنند و این سبب میشه من نتونم این برنامه من دخالت می

ها با هم در رقابرت هسرتند    خصوص مادر بچه شدت در زمان کرونا رقابتی شده است. به محیط به" :6معلم رقابت مادران: 

( 1پژوهش در شرکل شرماره )   های یافتهمدل مفهومی برگرفته از  .". فرستند تر و بهتر می ی کدامشان تکالیف را دقیق که بچه

 ت.ترسیم شده اس
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 پژوهش های یافتهمدل مفهومی  -1شکل 

 گیری نتیجه

معلمران آمروزش   . تعلیم و تربیرت رایرج در کشرور تأکیرد کررد      های شیوهشیوع کرونا در نظام آموزشی بر لزوم بازاندیشی در  

نرت و  آمروزانی کره از امکانرات مناسرب بررای دسترسری بره اینتر        بیننرد. دانرش   هایی می ها و فرصت مجازی را دارای چالش

زاترر اسرت. در    معمولی اسرترس  های کالسدهند که برنامه آموزش آنالین حتی از  آنالین برخوردارند، گزارش می های کالس

 کنرد  مری ترر   کنتررل  هرا اسرترس را کمترر و قابرل     درس عادی مشارکت در فرآیند یادگیری و حمایت همکالسری  های کالس

طلبی یادگیرنرده، فشررده برودن زمران      عدم انگیزه برای یادگیری، راحت( در پژوهش خود 1390(. خامسان )1،2020)رارکریان

( نیرز  1400ترین علل گرایش به تقلب ذکر کرده است. جعفرری )  عمده عنوان بهازحد استادها را  گیری بیش امتحانات و سخت

هایی چون شکل نگرفتن  شامل مقوله شده در آموزش مجازی را های تجربه عدالتی های عمده مربوط به بی پژوهش خود مقوله
                                                           

1
 .Rarkryan 

چالش های آموزش مجازی 
 در دوران کرونا 

 عوامل مربوط به دانش آموزان

 عدم امکان ابراز وجود-

 خستگی دانش آموزان از آموزش مجازی-

 نبود امکان تعامل دانش آموزان با هم-

 سردرگمی دانش آموزان -

 قلب امکان ت-

 دانش آموزانی سوادی ب-

 کاهش انگیزه-

 افزایش استرس -

 عوامل مربوط به معلمان

نبود عدالت آموزشی-  

خستگی معلم -  

دشورای تدریس مجازی -  

عدم پرداختن به تربیت-  

عدم احترام به معلم ها-  

م برگزاری دور های آموزشی برای لزو-
 معلمان

 نبود امکان بازخورد از بچه ها-

 عوامل مربوط به والدین

باال بودن انتظارات والدین-  

آگاهی والدین از شیوه های آموزش -  

دخالت والدین-  

 رقابت مادران-

 

 

 



 

36 
 

نابرابری در ارائه خدمات آموزشی اسرت   ها و تسهیالت و میزان هزینه نابرابری در استفاده از تعامل واقعی، مشکالت محتوایی،

کاری تحصیلی رابطره منفری و    ( نیز در پژوهش خود نشان دادند که بین انگیزش و اهمال1،2010اند. )راک و دان مطرح کرده

کراری دشرمن    یک فرض رایج این است که اهمرال  ها دانشگاهد دارد. در بین مطالعات موجود بین دانشجویان وجو داری معنی

طورکلی نتایج این پژوهش بیانگر تأثیر آموزش  . بهشود مییادگیری است که اغلب منجر به تکمیل ناموفق و نامطلوب تکالیف 

ی تربیتی است. از سویی شرایط آموزش مجرازی بررای معلمران    مجازی در کاهش کیفیت فرایند یاددهی یادگیری و فرایندها

 نیز مشکالتی را به وجود آورده است.

 کرونا ویروس، آموزش مجازی، تدریس، تجربه زیسته، پدیدارشناسی واژگان کلیدی:

 منابع

، دوره رویکردی نو در علوم تربیتی  .انه((. واکاوی دغدغه معلمان از آموزش مجازی در دوره متوسطه )یک مطالعه پدیدارشناس1401احمدی، لیال. )
 .41-35: 11پیاپی  -1، شماره 4

 نشریهمجازی،  آموزش های دوره در عدالت از دانشجویان زیسته ( تجربه1400) جمیله و علم الهدی، نسرین بخشایش، جعفری، اسماعیل؛ همایونی

 238-222: 58پیاپی  - 2، شماره 15دوره  ،آموزش فناوری علمی

، سرال  فصلنامه اخرالق در علروم و فنوراوری   (. بررسی تقلب تحصیلی در میان دانشجویان دختر و پسر. 1390و امیری، محمد اصغر ) ، احمدخامسان
 .61-53: 1ششم شماره 

صرلنامه  فشناسی آمروزش مجرازی از دیردگاه معلمران دوره ابتردایی؛ مطالعره مروردی کیفری.          (. آسیب1399زارع خلیلی، مجتبی، فریدونی، فائزه، )
 .53-43: 2، پیاپی 2، سال اول، شماره های نوین در مدیریت آموزشی پیشرفت

(. مشکالت آموزش برخط در دوران کرونا از دیدگاه معلمان و 1400یداللهی، سارا، توکلی، الهام، پور صالحی نویده، مرضیه و آذرتاش، فاطمه. )
 .145-117: 79پیاپی  -3، شماره 20دوره ، های آموزشی نوآوری  .والدین و ارائۀ راهکارها

Abasi, F.; Hejazi, E. & Hakimzadeh, R. (2020).The lived experience of primary school teachers of 

teaching opportunities and challenges in students' educational network (happy): a 

phenomenological study. Journal of Research in Teaching, 8(3). 
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خالق تدریس در بستر  های شیوهکارگیری  های معلمان دوره اول ابتدایی در به چالش

 فضای مجازی

 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران، 1بتول سبزه

 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران، 2سیده فائزه حسینی کامیاب 

 مقدمه

های سنتی و  است، به شکلی غیر از روش 4جدید آموزش از راه دور یها نسلکه یکی از  3الکترونیکی یا مجازی یها آموزش 

و دسترسی به آموزش را در هر زمان و هر مکان با استفاده از ابزارهای فناورانه را برای فراگیران فراهم  شود میرودررو انجام 

که در دنیا متداول و رایج است و سیر تحول تاریخی این نوع آموزش  هاست سال(. آموزش از راه دور 1391)عباسی، آورد یم

(، 15: 2005، 5و اینترنتی است )دولی، لیندر و بافورد یا چندرسانه، رادیو و تلویزیونی، یا مکاتبه؛ آموزش که دارای چهار مرحله

از راه دور گذشته هستند. آموزشی  یها آموزشیافته  مبتنی بر اینترنت شکل توسعه یها آموزشکه امروزه  دهد مینشان 

اینترنت است. این نوع آموزش به انسان قدرت یادگیری  ویژه بهای  ههای رایان مبتنی بر وب، از راه وسایل ارتباطی و شبکه

مبتنی بر  یها آموزشکه در دنیا متداول و رایج است.  هاست سال. آموزش از راه دور دهد میخارج از محیط فیزیکی کالس را 

و  ها یژگیوتوجه به (. با 2008، 6شیوهای از تدریس به نام آموزش مجازی شده است )کینگ یریگ شکلاینترنت باعث 

؛ تسهیل دسترسی به منابع و یا چندرسانهمجازی از قبیل دسترسی به مواد یادگیری چند حسی یا  یها آموزش های یتقابل

شده و  سازی ؛ امکان یادگیری شخصیای یانهراتعاملی و مشارکتی  های یطمحاطالعات گوناگون یادگیری؛ دسترسی به 

خصوص  ها در همه مقاطع تحصیلی به ( موجب شده این نوع آموزش1397جی و عطاران، دسترسی در هر زمان و مکان )سرا

 قبل از دبستان و دبستان نیز موردتوجه قرار گیرد. های دورهدر آموزش کودکان 

، 7)نظیر پستمن یا عدهقرار گرفته بودند و  موردنقدمجازی برای کودکان از جهات مختلف  یها آموزشسابقاً  ینکهباوجودا

ها به مدارس سبب کاهش حضور در مدرسه، تعامل با دیگران و عدم رشد مؤثر  ( معتقد بودند که ورود این نوع آموزش1992

 یریگ شکلواسطه  و به 198اخیر با شیوع بیماری کووید  یها سال؛ اما باوجوداین در گردد میاجتماعی کودکان  های مهارت

ن تحصیل بودند و به دلیل پاندمی امکان حضور در مدارس را نداشتند؛ با مجازی، بسیاری از کودکانی که در س یها آموزش

باوجوداینکه در ابتدا به دلیل کمبود امکانات استفاده از ابزارهای فناورانه در بستر فضای مجازی به تحصیل پرداختند. 

مجازی؛ مشکالت و  یها آموزشخصوص معلمان در استفاده از  زیرساختی و نداشتن تجارب عوامل اجرایی و آموزشی به
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مستمر، بهبود نسبی در امکانات زیرساختی حاصل شد؛  یها تالشهای فراوانی نمود پیدا کرد اما با گذشت زمان و با  چالش

؛ شفیعی و صفری، 1399؛ محمدی و همکاران، 1400، نژاد ینیحساما مطابق تجربیات و تحقیقات صورت گرفته )عزیزی و 

های مختلفی در  ( معلمان همچنان با چالش1399؛ میرزایی و بسامی، 1399محمدی آذر،  ؛ حاجی، محمدی مهر و1399

ها در  های پیشروی معلمان عدم توانایی آن ترین چالش ( یکی از مهم2020) 1زعم ریمر اند. به مجازی مواجه یها آموزش

در بستر آموزش مجازی است.  آموزان انشدتوجه و تمرکز و افزایش یادگیری در  های خالقانه برای جلب از روش گیری بهره

(، مستلزم استفاده از عناصری نظیر ارتباط 1399آموزش مجازی عالوه بر استفاده از ابزارهای آموزشی فناورانه )سراجی، 

 رغم آنچه در ادبیات آموزش مجازی و استلزامات اثربخشی این علیمتقابل )یادگیری تعاملی(، خالقیت و ارائه بازخورد است. 

خالقانه  یها کیتکننوع آموزش ذکر شده است؛ در عمل آنچه در این نوع شیوه آموزشی در حال انجام است، عاری از 

دوره اول ابتدایی است )(. با اذعان  آموزان دانشدر ارتباط با  ویژه بهتدریس و توجه به عناصر مهم اثربخشی آموزش مجازی 

 یها آموزش( و 1395به نقل از سیف،  1985دارای تفکر عینی هستند )پیاژه، نآموزا دانشبه این مهم که در این دوره سنی 

ورزی، انجام فعالیت و مشارکت در فرایند یادگیری  محوری از طریق دست مناسب برای آنان مبتنی بر خالقیت، بازی، مهارت

تای ایجاد یک محیط یادگیری های خالق تدریس در راس کارگیری روش (؛ لذا ضرورت به1391و دیگران،  زاده قاسماست )

بنابراین، پژوهش ؛ رسد میضروری به نظر  آموزان دانشغنی در بستر فضای مجازی برای آموزش بهینه و مطلوب به این 

ها و مشکالت استفاده آنان از  حاضر در پی آن است تا به بررسی تجارب معلمان دوره اول ابتدایی در خصوص چالش

 خالقانه در بستر آموزش مجازی بپردازد. های شیوهخصوص  به تدریس های شیوهکارگیری  به

 روش پژوهش

ها و مشکالت  پژوهش حاضر به روش کیفی و با رویکرد توصیفی به تحلیل و توصیف تجارب زیسته معلمان درباره چالش

تعدادی از معلمان  خالق در بستر آموزش مجازی پرداخته است. برای این منظور های شیوهکارگیری  ها در به پیش روی آن

هدفمند انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند.  صورت بهدوره اول ابتدایی که تجربه تدریس در بستر آموزش مجازی را داشتند 

افزار مکس  تحقیق به روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم های دادهنفر از معلمان به اشباع نظری رسید.  12مصاحبه با 

 قرار گرفت.کیودا موردبررسی 

 پژوهش های یافته

های خالق تدریس در  کارگیری روش ها و مشکالت به معلمان دوره اول ابتدایی در پاسخ به سؤال مصاحبه در خصوص چالش

فضای مجازی به موارد مختلفی اشاره کردند که پس از تحلیل و بررسی در قالب پنج مفهوم یا دسته اصلی شامل: ضعف 

بندی شد. هر یک از  الت، کمبود امکانات، عدم همکاری اولیاء و ضعف ساختاری استخراج و دسته، کاهش تعامیافزار نرم

 شماتیک نشان داده شده است. صورت بهاصلی دارای مقوالت فرعی بودند که در شکل زیر  یها دستهمفاهیم و 
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 گیری نتیجه

خالق تدریس در  های شیوهکارگیری  یی در بهها و مشکالت معلمان دوره اول ابتدا پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش 

معلمان دوره اول ابتدایی با پنج مشکل اصلی ها اشاره شد،  بستر فضای مجازی صورت گرفت. همچنان که در قسمت یافته

رو بودند  ( ضعف ساختاری روبه5( عدم همکاری اولیاء و 4( کمبود امکانات، 3( کاهش تعامالت، 2، یافزار نرم( ضعف 1شامل:

. همچنان که نتایج کرد یمخالقانه تدریس دچار مشکل  های شیوهکارگیری  و این موارد تا حدود زیادی معلمان را در به

، نژاد ینیحس( و )عزیزی و 1399(؛ میرزایی و بسامی )1399(؛ حاجی و همکاران )1399محمدی و همکاران ) های پژوهش

تدریس معلمان  های شیوهبر  ییها تیمحدودها و  جود چنین چالشبا این پژوهش نشان داده است که و راستا هم( 1400

تنها آموزشی در  مجازی در مدارس ابتدایی، اکثر آنان نه یها آموزشزعم خود معلمان؛ در اوایل شروع  تأثیرگذار بوده است. به

ی نیز نداشتند. همچنین مجاز یها آموزشاین زمینه ندیده بودند، بلکه تجارب مؤثر و مرتبطی در خصوص تدریس در بستر 

ها و مشکالت یادگیری  مرورزمان برای رفع چالش اند و به های تدریس خالق نداشته سازی روش ای برای پیاده اکثر آنان برنامه

وجود  . باایناند آوردههای تدریس خالق روی  اندک به جستجو و یافتن روش و افزایش کیفیت تدریس خود، اندک آموزان دانش

(. به نظر 1400کردند )قربان پور و همکاران، های خالقانه در تدریس خود استفاده نمی طور که باید از روش مان آناکثریت معل

 های مهارتها  مجازی را نداشته و برخی از آن های کالسی  ی کافی برای مدیریت اداره برخی از معلمان تجربه رسد می

و همچنان پیش از فکر کردن  اند نکردهواهای الکترونیکی موردنیاز را کسب افزارهای مختلف را جهت تولید محت استفاده از نرم

خود  آموزان دانشهای خالقانه و امکانات بستر مجازی؛ به شیوه توضیحی و سنتی مطالب درسی را به  به استفاده از روش

تحصیلی، بدون لحاظ  های دورهتنها پلت فرم رسمی کشور برای آموزش در  عنوان بهافزار شاد  معرفی نرمکنند.  منتقل می
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، بلکه گاها امکان برگزاری کرد ینمخالق تدریس فراهم  های شیوهتنها امکانی برای  الزم، نه یها تیقابلنمودن امکانات و 

و  ها لمیفافزار شاد، کیفیت پایین  . مشکالتی چون عدم امکان تشکیل گروه در نرمکرد یمیک کالس ساده را نیز دچار مشکل 

بین زمان  افزار در آپلود و دانلود اطالعات، تنها بخشی از این مشکالت و مسائل بود. دراین پایین نرم ارسالی، سرعت تصاویر

وفصل گردد. لذا فرصت  روزرسانی شده و برخی از مشکالت عمده آن حل افزار شاد به زیادی صرف شد تا نسخه جدیدی از نرم

اختیار معلمان قرارگرفته تا بتوانند رویدادهای تدریس خالقانه در کالس درس خود  اندکی از زمان شیوع کرونا تا به امروز در

ابزار  نیتر یاصل عنوان بهها به گوشی هوشمند، تبلت و یا لپتاپ  داشته باشند. از سوی دیگر مجهز نبودن بسیاری از خانواده

گریبان بودند  به خود، به آن دست آموزان دانشا آموزش مجازی، مشکل بزرگ دیگری بود که بسیاری از معلمان برای ارتباط ب

درس و زمان محدود و  های کالسدر  آموزان دانشجمعیت زیاد  ساختاری نظیر یها ضعف(. 1399)محمدی و همکاران، 

  حضوری طراحی شده های کالسهایی که متناسب با       وجود سیستم متمرکز و الزام معلمان به تدریس کامل محتوای کتاب

مشخص در سیستم آموزش مجازی برای تدریس و ارزشیابی و نیز ساعات  یها یمش خطو ند و از طرف دیگر نبود قوانین بود

بین یکی دیگر از مشکالتی که اکثریت  دراینزند.  های بیشتری در این زمینه دامن می بر چالشهای مختلف  تدریس برای پایه

م همکاری اولیا، با معلمان در فرایند تدریس بوده است. معلمان برای تکمیل اتفاق معلمان به آن اذعان داشتند، عد قریب به

های خالق مرتبط با درس نیازمند همکاری اعضایی از خانواده هستند که از نزدیک و  تدریس خود و همچنین انجام فعالیت

های خالق تدریس که بعضاً نیازمند  وشکارگیری برخی از ر در ارتباط باشند تا بتوانند برای به آموز دانشفیزیکی با  طور به

ها و حبوبات و یا ابزارها و وسایل مختلف موجود در منزل است،  ، دانهها یباز اسبابوسایل و ملزومات معمولی نظیر قطعاتی از 

نقش های تدریس خالقانه  و روش ها کیتکنمعلم از  گیری بهرهرا یاری و همراهی کنند. لذا همکاری آنان در  آموزان دانش

)حاجی و همکاران،  شود میمشکالت متعددی در فرآیند تدریس و یادگیری  ساز نهیزمکننده دارد و عدم این همکاری  تعیین

1399.) 

ها در امر تدریس در بستر مجازی  ها و مشکالت عدیده آن با توجه به تجارب زیسته معلمان در این پژوهش مبنی بر چالش

: پلتفرم مورداستفاده با گردد میق تدریس در آموزش کودکان دوره اول ابتدایی؛ پیشنهاد خال های شیوهکارگیری  به ویژه به

آموزشی و مهارتی در راستای توانمندسازی معلمان  های دورهتدریس خالقانه بازطراحی و تجهیز شوند؛  یها یژگیوتوجه به 

رگزار گردد؛ تجارب کشورهای موفق و پیشرو در خالق تدریس در بستر آموزش مجازی ب های شیوهکارگیری  برای ارائه و به

تحصیلی اولیه دوره ابتدایی به اشتراک گذاشته شود؛  یها هیپاخصوص در  زمینه شیوهای تدریس خالق در آموزش مجازی به

مجازی پیش روی معلمان قرار گیرد و درنهایت امکانات و  یها آموزشجامع و راهگشا در خصوص  یها برنامهو  ها استیس

عادالنه و با مشارکت دولت و  صورت بهدر تمامی مدارس  آموزان دانشبیشتر معلمان و  گیری بهرهزارهای فناورانه برای اب

 ها مهیا شود. خانواده

 تجارب معلمان ابتدایی، آموزش ابتدایی، روش تدریس خالق، آموزش مجازی: واژگان کلیدی
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توانمندسازی معلمان  منظور بهتدوین راهنمای عمل برنامه درسی و آموزش تلفیقی، 

 ابتدایی در آموزش مجازی عصر کرونا

 ریزی آموزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران دانشیار گروه مدیریت و برنامه، 1پروین احمدی

 مقدمه

وپرورش  مه جوانب زندگی را تحت تأثیر خود قرار داد. آموزشگیری بیماری کرونا، بحرانی جهانی آغاز شد که ه به دنبال، همه

های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی دستخوش تغییر و تحول جدی گشت و ناگزیر به شکل مجازی به  نیز همچون سایر حوزه

یری پدید آمد. یادگ –فعالیت خود ادامه داد. با مجازی شدن آموزش، تغییرات زیادی در عناصر برنامه درسی و فرآیند یاددهی 

)شاد( طراحی و اجرا شد. در  آموزان دانش، تحت شبکه آموزشی آموزان دانشهای مجازی وپرورش ایران، آموزش در آموزش

و معلم در همان زمان مطابق با برنامه کالسی حضور دارد و  شوند میوارد کالس مجازی  آموزان دانششبکه آموزشی شاد 

(. محتوای اصلی آموزش در شبکه شاد 1399و حکیم زاده،  )عباسی، حجازی کند میل یادگیری را دنبا -فرایند یاددهی

وجود، معلم در انتخاب محتوای مناسب در کنار محتوای برنامه درسی رسمی تدریس کتاب درسی توسط معلم است. بااین

م باید با استفاده از تجربه، های درسی( آزاد است. از طرفی دیگر، زمان آموزش در سامانه شاد محدود است و معل)کتاب

رو، کاربرد رویکردی مناسب در برنامه درسی و آموزش بسیار  خالقیت و هنر خود به تدریس تمام مباحث اصلی بپردازد. ازاین

ای که در آن، بتوان محتوای دروس مختلف را در ارتباط با هم تدریس نمود و از زمان وقت  . شیوهنماید میضروری 

 تر استفاده نمود. نحو مناسب برای ایجاد درک و معنای بیشتر و عمیقبه  آموزان دانش

بدین ترتیب، مسئله پژوهش، محدودیت زمان آموزش و تدریس در آموزش مجازی در دوره کرونا و پوشش دادن به حجم 

 های مختلف تحصیلی است. زیاد محتوای درسی در پایه

انسجام تجربیات  منظور بهحتوای برنامه درسی )مفهومی و مهارتی( تلفیق برنامه درسی، ارتباط دادن و درهم آمیختن م

(. برنامه درسی و آموزش تلفیقی، رویکردی متفاوت با شیوه سنتی طراحی، اجرا و ارزشیابی 1390یادگیرندگان است )احمدی، 

بر کتاب درسی رایج ونیز، های برنامه درسی موضوع مجزا، معلم محور و مبتنی  برنامه درسی است که عمدتاً به دلیل کاستی

های خالق  های آموزشی پیشرفته، برنامه ریزان درسی، پژوهشگران و معلم های مثبت آن از سوی نظام به سبب مزایا و ویژگی

های درسی ایران چندان موردتوجه واقع نشده است و  و فکور مورد اقبال قرار گرفته است؛ اما رویکرد تلفیقی در طراحی برنامه

رو، چنانچه برنامه درسی و آموزش  رسی رسمی و قصد شده به شکل دیسیپلین محور و موضوع مجزا است. ازاینبرنامه د

تلفیقی از سطح برنامه درسی رسمی و کالن به سطح برنامه درسی اجرایی و خرد گرایش پیدا کند و توسط معلم به منصه 

 د داشت تا از طریق آموزش خود به این مهم بپردازد.ظهور برسد، معلم در اجرای برنامه درسی مسئولیت بیشتری خواه
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رو هستند )احمدی، رجبی و  ها کمتر با تلفیق برنامه درسی آشنا بوده و در اجرای آن با ابهام و مشکل روبه لیکن، معلم 

 های برنامه درسی تلفیقی دشواری طراحی و اجرای آن است. (. ازجمله چالش1400محسنی، 

های  ارائه راهکارهای عملی تدوین و اجرای برنامه درسی و آموزش تلفیقی به معلم منظور بهحاضر، در این راستا، پژوهش 

وپرورش، برنامه ریزان درسی، معلمان و  اندرکاران آموزش و نتایج آن برای مسئولین و دست یابد میدوره ابتدایی ضرورت 

تحلیلی انجام شد. نگارنده در  -ربردی و به روش توصیفیپژوهشگران مورداستفاده و مفید است. این پژوهش، ازنظر هدف، کا

معلم در دوره  عنوان بههای دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه درسی دانشگاه الزهرا که  نامه جهت اجرای این مهم، پایان

های  در پایهقرار ذیل  های پژوهش به ابتدایی شاغل بوده و دارای تجربه تدریس بودند در این مسیر هدایت نمود. سؤال

 تحصیلی موردنظر طراحی گردید:

 های )اول تا ششم( دوره ابتدایی کدام است؟ اهداف برنامه درسی پایه -1

 های )اول تا ششم( ابتدایی کدام است؟ مفاهیم محتوای برنامه درسی پایه -2

 های )اول تا ششم( ابتدایی کدام است؟ محتوای برنامه درسی پایه های مهارت -3

 های )اول تا ششم( ابتدایی کدام است؟ مه درسی پایهمضامین تلفیقی برنا -4

 های )اول تا ششم( ابتدایی چگونه است؟ راهنمای عمل تلفیق برنامه درسی پایه -5

 ترکیب نتایج

موردنظر با رویکرد کیفی )روش تحلیل محتوا( انجام شده است. جامعه پژوهش )منابع اطالعاتی( شامل راهنمای  های پژوهش

گیری هدفمند و نمونه پژوهش با جامعه  های درسی پایه موردنظر بود. روش نمونه راهنمای معلم و کتاب برنامه درسی، کتاب

شده و سپس،  هر درس از منابع اطالعاتی موردنظر به شیوه استقرایی استخراج های مهارتمنطبق بود. ابتدا، اهداف، مفاهیم و 

ذکر است که از میان  موردنظر شناسایی شدند. شایان بر اساس معیارهای انتخاب مضمون مناسب تلفیقی، مضامین

ها، انتخاب  ( انتخاب شد. چالش مهم معلم1رویکردهای مختلف تلفیق برنامه درسی، رویکرد مضمون مدار )تمتیک

 .های مناسب در هر پایه بود مضمون

بیشتر یک هنر است تا علم. (، انتخاب یک مضمون خوب، 1390، ترجمه احمدی، 1989بر اساس نظر پرکینز )در جی کوبز 

(، نیز برای شناسایی مضمون 1393) 2موضوعی کاربرد دارد وبین یها حوزهیک مضمون تلفیقی خوب، در طیف وسیعی از 

اند، مسائل  . ازجمله، موضوعاتی که قبالً در مواد و موضوعات درسی مجزا وجود داشتهدهد میخوب منابع مختلفی را پیشنهاد 

 ."ها چرخه"و "تغییر "، "ها یستمس"و مفاهیم فرایند محور مانند  های جوانان، عناوین جذاب دغدغهاجتماعی، مسائل و 

کدگذاری واحدهای -2تعیین واحدهای معنایی  -1بدین ترتیب، فرایند کدگذاری در روش تحلیل محتوا در چهار مرحله: 

قابلیت اعتماد، با چند تن  منظور به( انجام شد. 1398ان،ها( )نوری مایه )درون ها مضمونتعیین  -4کدها  بندی طبقه -3معنایی،

های مناسب در هر پایه  گذاری و انتخاب مضمون های موردنظر در مورد کدگذاری و نام های ابتدایی مجرب در پایه از معلم

 مشورت شد. درنهایت، راهنمای عمل تلفیق برنامه درسی در هر پایه تدوین شد.

                                                           
1.Thematic 
2. Beane 
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مضمون مفهوم محور شامل: سفر به  14مضمون به دست آمد که  19مقوله و  43کد اولیه،  81اول نمونه، در پایه  عنوان به

آموزی، مشاغل، کودک مسلمان،  آفرینش، علم وزندگی، مایه حیات، سرزمین مادری ما )ایران(، علم های یشگفتگذشته، 

، رسم یریگ اندازهحور شامل: مهارت الگویابی، مضمون مهارت م 5و  ، سالمتبندی طبقهتغییر، خانواده ما، حواس، جانوران، 

 های موردنظر تائید شد. های پایه زندگی. اعتبار مضامین توسط چند تن از معلم های مهارتشکل، شمارش و 

مضمون )تم(  14مقوله حاصل شد و درنهایت،  106، بندی طبقهکد اولیه به دست آمد. پس از  192در پایه سوم ابتدایی 

 های یتشخصابزار پرکاربرد، نیازهای مهم، سواد مالی، آشنایی با  اند از: جعبه آمده عبارت دست فت. مضامین بهتلفیقی شکل گر

، مهارت یریگ اندازه، محافظت، مهربانی، تالش، مهارت شمارش، مهارت ها تفاوتو  ها شباهتو ادبی، نهادها، تغییر،   علمی

 معلم باتجربه ابتدایی تائید شد. 6نمودار. اعتبار مضامین توسط در جدول و  ها داده یساز مرتبرسم شکل، مهارت 

مضمون مهارت محور  10مضمون مفهوم محور و  9مضمون شامل  19مقوله و  205کد اولیه،  573از در پایه پنجم ابتدایی، 

ل، بازرگانی و دوازده اند از: آب، خاک، جمعیت، کره زمین، سالمتی، رفاه، تغییر فصشکل گرفت. مضامین مفهوم محور عبارت

اند از: تفکر و تعقل، مشاهده مؤثر، طرح پرسش و مسئله، تجسم فضایی، گفتگو، امام شیعیان. مضامین مهارت محور عبارت

 معلم پایه پنجم تائید شد. 7دهی. اعتبار مضامین توسط  زندگی، همدلی و سازمان های مهارتدوستی، نگرش مثبت، میهن

درس )ساالنه و روزانه( خود در آموزش مجازی را بر اساس این مضامین تلفیقی تنظیم کردند و های نامبرده طرح  معلم

سنتی )مجزا(  صورت بهها قرار داشت و در قالب رویکرد تلفیقی قرار نگرفت، همچنان،  محتوایی که خارج از این مضمون

 تدریس شد.

ها برای ادامه این  درسی و آموزش تلفیقی و ایجاد انگیزه در آنها از طراحی برنامه  موردنظر حاکی از رضایت معلم های یافته

ها نسبت به این روند مثبت  و والدین آن آموزان دانشها و کادر مدرسه،  ها و همکاران آن روند در تدریس بود. نگرش این معلم

 استمرار و ادامه این امر اصرار داشتند.بود و ازآنجاکه کاربرد رویکرد تلفیقی در طراحی برنامه درسی و آموزش مزایایی دارد، بر 

 گیری نتیجه

وپرورش در دوره ابتدایی، افزایش فرایندها و  وپرورش هستند. ازجمله اهداف آموزش های درسی تبلور اهداف آموزش برنامه

استفاده از های یادگیری،  وپرورش ابتدایی، ایجاد محیط یادگیرنده در مدارس با محوریت فعالیت بروندادهای نظام آموزش

های نوین و فعال تدریس در  یکی از ابزارهای آموزشی و توسعه یادگیری گروهی و خالق و روش عنوان بههای درسی  کتاب

های موردنیاز برای زندگی در عصر حاضر و آینده است )دبیرخانه شورای عالی  و نگرش ها مهارتراستای افزایش 

اهداف، برنامه درسی اجرایی که بیانگر فعالیت و تدریس معلم در کالس درس (. در راستای تحقق این 1390وپرورش،  آموزش

ها است و ضمانت  ها درگرو اجرای مناسب و شایسته معلم است از اهمیت بسزایی برخوردار است. موفقیت بهترین برنامه

برنامه درسی و کتاب راهنمای معلم  ها وابسته است. در سند برنامه درسی ملی و راهنمای ها نیز به عملکرد معلم اجرایی برنامه

های درسی دوره ابتدایی، توجه به رویکرد تلفیقی مورد تأکید قرار گرفته است. در سند برنامه درسی ملی آمده است که  و کتاب

 ، درویژه بههای مختلف یادگیری،  دهی محتوای حوزه تلفیقی ارائه خواهد شد...سازمان صورت بههای یادگیری  مفاهیم حوزه

 (.1391وپرورش،  دوره ابتدایی صورت تلفیقی خواهد بود )دبیرخانه شورای عالی آموزش
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، منطقی دارد ازجمله معنادار ساختن دانش از طریق مسئله محور کردن یادگیری، کاستن از  تلفیق، در دوره آموزش عمومی

تجربیات یکپارچه یادگیری )مهر  یریگ شکلشناختی یادگیری، کمک به  روان های ینهزمتنوع و تعدد موضوعات، توجه به 

و یاقوتی، جوادی پور و  1397فروش، تلفیق برنامه درسی )کلی یسنج امکان های پژوهش های یافته(. 1388محمدی، 

 ( نشان دادند که از منظر معلمان ابتدایی و متخصصان برنامه درسی امکان تلفیق دروس در اجرا وجود دارد.1393خسروی،

(، یکی از مشکالت تلفیق در اجرا از 1398شیخالر، فتحی و صنیعی ) طهماسب زادهدر زمینه اجرا وجود دارد.  ییها چالشاما 

اما  شود میکنند. بدین معنا که فقط بر ضرورت تلفیق برنامه درسی تأکید  منظر معلمان را، توقف در حوزه نظر بیان می

حال صورت  عملی تابه صورت بهرس و تدوین برنامه درسی تلفیقی تدابیری در جهت اجرای عملی برنامه درسی تلفیقی در مدا

ها در اجرای برنامه درسی  (، بسیاری از معلم2020و همکاران ) 3، ماهتاری2، عمران1نگرفته است. همچنین، طبق یافته اکیب

است و افزایش حجم کاری  ها با رویکرد تلفیقی نیازمند خالقیت تلفیقی آمادگی ذهنی ندارند؛ زیرا طراحی و تدوین طرح درس

چالش در اجرا  عنوان بهرا  7معلمان یا حرفه(، توسعه 2020و همکاران ) 6و دیویس بارنز 5، بریز4معلمان را در پی دارد. کنین

آموزانشان  عوامل بازآموزی، ظرفیت بازسازی برنامه درسی را با همکاری دانش عنوان بهکنند. اگر قرار است معلمان  مطرح می

 8باشند؛ تخصص معلمان در زمینه محتوا و آموزش، یک عنصر اساسی در ارائه برنامه درسی تلفیقی است. اولیال ومیسی داشته

دانند. از  ریزی برای تلفیق و ارتباط دادن دروس و موضوعات مختلف می وقت و برنامه ضعف اساسی را نیاز به (، نیز نقطه2019)

به آگاهی و آمادگی الزم معلمان از برنامه درسی تلفیقی نیاز دارد که امکاناتی از سوی دیگر، اجرای برنامه درسی تلفیقی، 

، احمدی و همکاران، 1393مسنی،  )رستمی طلبد یمآموزشی را  و محتوای تلفیقی و وسایل آموزشی و کمک ها برنامهقبیل 

1400.) 

زمان اندک آموزش و تدریس افزوده است. در  از طرفی دیگر، آموزش مجازی در دوره کرونا، به مشکل حجم زیاد محتوا در

معنادار زیر چتر  صورت بهمحتوای دروس مختلف را در زمان واحد  تواند میاین راستا، رویکرد تلفیقی برنامه درسی و آموزش 

 مضامین مشترک و ارزشمند پوشش دهد.

در ارتقای کیفیت  تواند میدایی و متوسطه اول های دوره ابت بدین ترتیب، راهنمای عمل تلفیق برنامه درسی در هر یک از پایه

 شود میپژوهش، پیشنهاد  های یافتهو ترکیبی کمک کند. بر اساس  های حضوری، برخط برنامه درسی و آموزش در آموزش

سی های ابتدایی به طراحی و بازتولید برنامه در شده در هر یک از پایه معلمان ابتدایی با الگو گرفتن از راهنماهای تدوین

وپرورش هم  ریزی آموزش ریزی سازمان پژوهش و برنامه های برنامه تلفیقی پرداخته از مزایا و محاسن آن بهره ببرند. گروه

تحصیلی، ازجمله متوسطه اول  های دورهدر سایر  تواند میبهره ببرند. پژوهش حاضر  ها پژوهشاز دستاوردهای این  توانند می

 انجام شود.

                                                           
1. Akib 
2.Imran 
3.Mahtari 
4.Kneen 
5. Breeze 
6. Davies-Barnes 
7.Teacher development 
8. Ollila & Macy 
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 عمل برنامه درسی، برنامه درسی و آموزش تلفیقی، توانمندسازی معلمان ابتدایی، آموزش مجازیای راهنم واژگان کلیدی:

 منابع

 .، تهران: انتشارات آییژ )کتابیران(ای در برنامه درسی تلفیقی رشته دهی محتوای برنامه درسی. رویکرد بین طراحی و سازمان(. 1390احمدی، پروین )
(. تحلیل پدیدارشناسانه معلمان ابتدایی )دانشجویان ارشد برنامه درسی( از 1400مریم و محسنی، هدی سادات )احمدی، پروین، رجبی هرسینی، 

 .286-264: 21 یاپیپ - 1، شماره 11دوره ، برنامه درسی های پژوهشکاربرد رویکرد تلفیقی در تدریس. 
 .نامه کارشناسی ارشد برنامه درسی. تهران. دانشگاه الزهرا پایانتدایی، (. راهنمای عمل برنامه درسی تلفیقی پایه اول اب1399اسماعیلی، زهرا )

 نامه کارشناسی ارشد برنامه درسی. تهران. دانشگاه الزهرا. پایان(. راهنمای عمل برنامه درسی تلفیقی پایه پنجم ابتدایی، 1399انوری آذر، مهسا )

، ترجمه غالمرضا خوی نژاد و پروین احمدی، تهران: وپرورش آزادمنشانه لی آموزشریزی هسته اص تلفیق برنامه درسی. طرح(. 1393بین، جیمز )
 کتابیران.
 ، تهران. دانشگاه الزهرا.نامه کارشناسی ارشد برنامه درسی پایان(. راهنمای عمل برنامه درسی تلفیقی پایه سوم ابتدایی. 1399جالل پور، سارا )

 وپرورش. ، تهران، وزارت آموزشوپرورش سند تحول بنیادین آموزش (.1390وپرورش ) دبیرخانه شورای عالی آموزش

نامه کارشناسی ارشد  پایان، وپرورش ایران بررسی امکان اجرای برنامه درسی تلفیقی در مقطع ابتدایی نظام آموزش (.1393رستمی مسنی، کوروش )
 دانشگاه خوارزمی.. تهران. برنامه درسی

مطالعه پدیدار شناختی تجارب و ادراک معلمان ابتدایی از برنامه درسی  (.1398آذر، اسکندر و صنیعی، مریم )شیخالر، داود، فتحی  طهماسب زاده
 .139-113 :1، شماره 9برنامه درسی، دوره  های پژوهش، علوم تلفیقی

های تدریس در شبکه آموزشی  و چالش ها (. تجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی از فرصت1399زاده، رضوان ) و حکیم عباسی، فهیمه؛ حجازی، الهه
 .1-24: 3، شماره 8دوره ، تدریس پژوهی)شاد(: یک مطالعه پدیدارشناسی.  آموزان دانش

 نامه دانشگاه پیام نور اصفهان. پایانهای درسی هنر و علوم پایه چهارم ابتدایی،  سنجی تلفیق برنامه امکان(. 1397فروش، مریم ) کلی
فصلنامه ای در آموزش عالی از منظر فرایند تکوین،  رشته توسعه علوم میان گذاری سیاست. مطالعات اساسی در باب (1388مهرمحمدی، محمود )
 .18-1: 3، شماره 1، دوره ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

 را.تهران: شو درسی دوره ابتدایی. یها کتابراهنمای عملی تحلیل محتوای کمی کیفی  (.1398نوریان، محمد )
بدنی دوره  سنجی رویکرد تلفیقی در برنامه درسی تربیت (. ضرورت و امکان1393اکبر ) نشین، حمیده، جوادی پور، محمد و خسروی، علی یاقوتی شیخ

 .160-149: 3، دو فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، سال اول، شماره ابتدایی

Akib, E.; Imran, ME.; Mahtari, S.; Mahmud,M R.; Prawiyogy, AG.; Supriatna, I. & Harotono 

Ikhsan, MT(2020). Study on Implementation of Integrated Curriculum in Indonesia. 

International Journal of Recent Educational Research.1(1).39-57. 

https://doi.org/10.46245/ijorer.v1i1.24. 
Kneen, J.; Breeze, T.; Davies- Barnes, S.; John, V. & Thayer, E (2020). Curriculum Integration: 

The Challenges for Primary and Secondary Schools in Developing a New Curriculum in the 

Expressive Arts. Curriculum Journal.31(2).258-275. 

Ollila, J. & Macy, M. (2019). Social studies curriculum integration in elementary classrooms: A 

case study on a Pennsylvania Rural School. Journal of Social Studies Research، 43(1)، 
 33–45. 
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-راهکارهای افزایش اعتبار ارزشیابی از عملکرد دانشجویان در دوران پاندمی کووید

 و مقابله با پدیده تقلب در محیط آموزش مجازی 19

 ریزی درسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه، 1پری بارانی

 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران، 2سید عباس رضوی

 مقدمه

شیابی ضمن کمک به دانشجویان همواره یکی از مسائل مهم نظام آموزش عالی بوده است. ارز یها آموختهارزشیابی از  

آموزشی در  یها سازمانبه دانشجویان، مدرس و حتی  تواند میتعیین نمره دانشجویان، کارکردهای متعدد دیگری دارد و 

تدریس و قضاوت درباره  یزیر برنامه(. اساتید، در 2009، 3جهت بهبود و ارتقاء کیفیت آموزشی کمک کند )بدفورد و همکاران

داشتن اطالعات زیاد و معتبر، در زمینه آمادگی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان و اثربخشی آموزشی، به  های یتفعال

)ملکی و محمدی  دهد میرا در اختیار آنان قرار  ییها دادههای کالسی نیازمند هستند؛ ارزشیابی چنین اطالعات و  فعالیت

های مختلفی نظیر امتحان،  ست که در قالب روش(. یکی از ابعاد ارزشیابی آموزشی سنجشِ عملکرد یادگیرندگان ا1391مهر،

های رایج  ترم از روش . در آموزش عالی، امتحانات پایانی و میانشود میو نظایر آن انجام  ها فرآوردهآزمون شفاهی، بررسی 

 (.1388سنجش عملکرد یادگیرنده است )مالهادی، 

توسط سازمان بهداشت  2020 5مارس 12یافته و در  رشاز چین گست 2019با نام دیگر کرونا ویروس در سال  194 -کووید 

گذاری شد )سازمان بهداشت جهانی،  جهانی( نام یرگ همه)بیماری  8به پاندمی 7به علت شیوع در سراسر دنیا از اپیدمی 6جهانی

کار قرار با شیوع جهانی این ویروس تعداد زیادی از کشورهای جهان تعطیلی مؤسسات آموزشی خود را در دستور  (.2020

نیاز مبرم به نوآوری در اجرای راهبردهای جایگزین برای  ها دانشگاه(. با تعطیلی مدارس و 2020، 9)وینر و همکاران اند داده

منجر  19-کووید یریگ همهاجتماعی به دلیل  یگذار فاصلهآموزش و ارزشیابی ظهور پیدا کرد. در حقیقت اقدامات قرنطینه و 

های مختلف الکترونیکی  عامل ارائه آموزش با کیفیت از طریق سیستم ی نحوهدایم نظری و فلسفی در گردید تا یک تغییر پارا

 (.2021، 10رخ دهد )پوکرل و چتری

کننده استانداردهای آموزشی است. برگزاری  نوعی تضمین جهت اهمیت دارد که به سنجش از عملکرد یادگیرندگان ازاین 

عملکرد یادگیرندگان در آموزش عالی است. انتقال از آموزش حضوری به آموزش های رایج سنجش  امتحان یکی از روش
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-از فناوری برای یاددهی 19-داشته است. اگرچه پیش از شیوع کووید ها یابیارزمجازی آفالین و آنالین تأثیر جدی بر 

یافته بودند و تقریباً در  عموالً کمتر توسعهمربوط به ارزشیابی م های جنبه، اما شد یماستفاده  ها دانشگاهیادگیری نیز در برخی از 

های ارزشیابی که تا پیش از آن  حضوری بوده است. روش صورت بهدنیا ارزشیابی از عملکرد دانشجویان  یها دانشگاهاغلب 

ا علمی انواع سنجش ر ، مستلزم حضور دانشجویان در جلسه امتحان بوده است، لذا اعضای هیئتگرفت یممورداستفاده قرار 

مراکز آموزش عالی برای برگزاری  19-(. با شیوع بیماری کووید2020، 1متناسب با موقعیت آنالین تغییر دادند )ساهو

ها پیش آمد لذا با توجه به تغییرات صورت گرفته در  هایی برای آن حضوری دچار تنگنا شدند و چالش صورت بهامتحانات 

 زیر هستیم: یها پرسشها ما به دنبال یافتن پاسخ  ارزیابی

 شده است؟ هایی استفاده برای سنجش عملکرد دانشجویان از چه روش 19-در دوران کووید -1

هایی روبرو شدند و  با چه چالش 19-و مراکز آموزش عالی برای سنجش عملکرد دانشجویان در دوران کووید ها دانشگاه -2

 ام دادند؟برای جلوگیری از تقلب و افزایش اعتبار سنجش چه اقداماتی انج

 روش پژوهش

ارزشیابی در زمان  ی مسئلهمختلف مربوط به  های پژوهشبررسی   با رویکرد تحلیلی به یا کتابخانهاین مطالعه به روش  

اطالعاتی فارسی مانند  های پایگاهوجو در  متون، جست آوری جمعهای آن پرداخته است. منبع اصلی  و چالش 19-کووید

اطالعاتی  های پایگاهانسانی، پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه گنج و سیویلیکا؛ و  مگیران، پورتال جامع علوم

-هایی مانند کووید فارسی با کلیدواژه های پایگاهوجو در  دایرکت، گوگل اسکوالر، پروکوئست بود. جست غیرفارسی ساینس

هایی از  انگلیسی نیز واژه های پایگاهگیری از تقلب و در ، ارزشیابی، تقلب دانشجویان در فضای مجازی، آموزش عالی، پیش19

وجو شد.  جست assessment, exam, student, cheating, higher education, covid-19, e-learningقبیل 

تی مقاالت، آن دسته از مقاال ی یدهچک ی مطالعهمقاله به دست آمد که با توجه به هدف پژوهش و با  200برای این کار حدود 

ی  در آموزش عالی در دوران کرونا پرداخته بودند جداشده و موردمطالعه ویژه بههای جلوگیری از آن  تقلب و راه ی مسئلهکه به 

 عمیق قرار گرفتند.

 پژوهش های یافته

هایی استفاده شده  برای سنجش عملکرد دانشجویان از چه روش 19-در دوران کووید -1پرسش 

 است؟

از ارزشیابی که متناسب با این فضا هستند، باید مورداستفاده قرار گیرند.  هایی یوهش، ها سامانهاستفاده از  در فضای مجازی و در

کاربرده  های ارزشیابی به های ارزشیابی تغییر کرده و تنوع بیشتری یافته است. انواع روش در مقایسه با پیش از کرونا، شکل

ای، جور  های مجازی که نیاز به انتخاب دارند )چندگزینه آزمون-1اند از:  عبارت 19-شده در فضای مجازی در زمان کووید

تکالیف بازمان -4های ترکیبی باز پاسخ و انتخابی  آزمون-3)باز پاسخ( کتبی،  2های مجازی باز پایان آزمون-2کردنی(، 
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ها  دانشجویان از آن های هارتم(، تکالیف عملکردی )انجام وظایفی که برای نشان دادن دانش و 1مشخص )تکالیف در خانه

وگو و سایر  تاالرهای گفت-7تحقیقاتی،  یها پروژهو  ها کارپوشه -6خودارزیابی و دگر ارزیابی  -5( شود میخواسته 

ارزیابی مبتنی بر  ها روشها(. از میان این  های با استفاده از ابزارهایی مانند وب کم مشارکت از راه دور )آزمون یها شاخص

بیشتر از سایر  ها کارپوشهو  ها پروژهدوم  ی مرتبهتکالیف در خانه، بیشترین میزان استفاده را داشته است. در عملکرد، 

های آنالین به علت  مورداستفاده بودند. سایر روش ها روشهای دیگر مورداستفاده قرار گرفتند. تکالیف نیز در کنار سایر  روش

ها  وگو و استفاده از وب کم اده قرار گرفتند. ابزارهای خودارزیابی و تاالرهای گفتها کمتر مورداستف عدم اطمینان از صحت آن

علمی در  ندرت مورداستفاده قرار گرفتند که علت آن نیز نبود امکانات و یا عدم تجربه اعضای هیئت در زمان آزمون نیز به

 (.2020، 3داش و اوگار؛ کار1399؛ رضایی، 2021، 2استفاده از این ابزارها بوده است )سنل و سنل

با  19-و مراکز آموزش عالی برای سنجش عملکرد دانشجویان در دوران کووید ها دانشگاه -2پرسش 

هایی روبرو شدند و برای جلوگیری از تقلب و افزایش اعتبار سنجش چه اقداماتی انجام  چه چالش

 دادند؟

های جدیدی برای استادان و  ، چالشها دانشگاهدانشجویان در ارزشیابی آموزشی در دوران کرونا به علت عدم حضور  منظور به

و یا فرایندهای  یا رسانهدانشجویان رخ داده است. مشکالت دسترسی به رایانه و اینترنت، نداشتن تجربه در زمینه سواد 

انی و شعبانی، های این دوران هستند )گرگ ارزیابی مجازی، اضطراب امتحان و نرخ بیشتر تقلب برخی از مشکالت و چالش

2021.) 

های حضوری تمام دانشجویان در یک زمان  در آزمون توجه در این دوران است. های قابل افزایش امکان تقلب یکی از چالش

ها بسیار کم بوده است، اما در فضای مجازی به علت نبود نظارت،  و مکان تحت آزمون قرار گرفته و امکان تقلب در آن

(. در زمان 2021، 4برانگیز بوده است )هاماموتو فیلهو و همکاران مسئله تقلب برای اساتید بسیار چالش امکان تقلب باال بوده و

سؤاالت را  بایست یمها  سؤاالت را از طریق فضای مجازی در اختیار دانشجویان قرار داده و آن ها دانشگاهبرخی از  19-کووید

مانند واتساپ، تلگرام و  ییافزارها نرمکنند. ازآنجاکه دانشجویان از طریق  زمان معین پاسخ داده و در سامانه بارگذاری در مدت

تا حدودی موردتردید است. احتمال زیادی وجود دارد  ها یابیارزدیگر ابزارهای ارتباطی باهم ارتباط دارند، به همین علت اعتبار 

برای تقلب در  ییها فرصتار باشند احتماالً از فش آنالین تقلب کنند. وقتی دانشجویان تحت های یابیارزکه دانشجویان در 

به منابع در  توانند میکنند. در یک آزمون آنالین دانشجویان  یا کارهای گروهی استفاده می ها آزمون، ها مقالهتکالیف خانه، 

هویت دسترس مانند کتاب دیگر منابع مراجعه نموده یا از یک دوست کمک بگیرند یا ممکن است به علت مشخص نبودن 

های  ترین چالش ها آزمون دهد. مشخص نبودن هویت آزمون دهنده یکی از مهم جای آن آزمون دهنده، شخص دیگری به

 (.5،2020آزمون مجازی است )گاماژ و همکاران
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 راهکارهای جلوگیری از تقلب

تقلب موردتوجه بوده است که در  ای برای جلوگیری از راهکارهای فناورانه 19-و چه در زمان کووید 19-چه قبل از کووید 

های مورداستفاده برای پیشگیری از تقلب  به کار گرفته شدند. انواع روش ها دانشگاهنیز توسط برخی از  19-مدت شیوع کووید

 آمده است: 1در جدول 

 

 های پیشگیری از تقلب راهکارها و روش -1جدول 

 نویسنده سال پژوهش روش شماره

Opeاستفاده از  1
2رامان و همکاران 2021 (زمان ناهمزمان و  شده هم مون آنالین نظارت)آز 1

 

3ورهوف و کوتسر 2021 وتحلیل استفاده از سؤاالت متنوع و در سطح تجزیه 2
 

3 

 احراز هویت از طریق ضربه زدن به کلیدهای کنترل حرکتی،

 weaverویت )مانند مدیریت یادگیری برای احراز ه های سیستمموجود در  های یتقابلاستفاده از 

 (4مودل افزار در نرم

 هندرسون و کرافورد -بوتلر 2020

5شارما و همکاران 2021 تصاویر رنگی مبتنی بر شبکه عصبی کانالوشن( بندی طبقه)CNNاستفاده از روش  4
 

7؛ هیتانن6سوگارد 2016،2021 شده استفاده از مرورگر محافظت 5
 

 گاماژ و همکاران 2020 دانشجویی یها کنفرانسمانند  تر یبازتابهای  استفاده از ارزیابی 6

 بدفورد و همکاران 2009 کدهای کاربری و رمز عبور یا لحظهتغییر  7

باز، الزام دانشجویان به ارائه کارهای الکترونیکی،  های کتاب های متعدد و کوتاه، ارزیابی ارزیابی 8

ه زمان آزمون، طراحی سؤاالت مفهومی و در زمانی و افزایش تعداد سؤاالت نسبت ب های یتمحدود

وتحلیل )سؤاالت باز( و درنهایت تصادفی سازی سؤاالت )به هم ریختن سؤاالت برای  سطح تجزیه

 دانشجویان(

8مکاوی و همکاران 2020
 

مطرح جهان ازجمله هاروارد، دانشگاه  یها دانشگاه( در بسیاری از online proctored examinations)OPEروش 

که دارای شرایط و امکانات الزم  ییها دانشگاهالیفرنیا، موسسه فناوری جورجیا، دانشگاه ایالتی میشیگان و بسیاری دیگر از ک

که  گردد مینظارت آنالین محسوب  های ینهگزترین  یکی از مهم عنوان به OPEبه اجرا در آمد.  19-اند در زمان کووید بوده

اجرا  زمان ناهمزمان و  . این شیوه به دو صورت همکند میی را با نظارت از راه دور فراهم یک سالن امتحانات واقع های یژگیو

بایست  کنند و دانشجویان می ، حضور یادگیرندگان را کنترل میاند شده. در این شیوه افرادی که برای نظارت انتخاب گردد می

تا هویت دانشجو کنترل و تائید گردد. ناظران همچنین  تصویر کارت دانشجویی خود را در مقابل دوربین و یا وب کم گرفته

 (.2021در مدت آزمون هرگونه رفتار مشکوک را کنترل کرده و گزارش خواهند کرد )رامان و همکاران، 
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شده از  وتحلیل تصاویر گرفته است. این روش به شناسایی و تجزیه CNNروش دیگر کنترل آزمون استفاده از روش  

. در این شیوه رعایت نکاتی از مانند تنها بودن دانشجو در پردازد یمام برگزاری آزمون و از طریق وب کم دانشجویان در هنگ

، الزم و ضروری است. در این شود میکه آزمون با آن انجام  ای یلهوساتاق، در دسترس نبودن وسایل تکنولوژیکی غیر از 

مرتب گرفته  طور بهین نقاط اجزای چهره در تصاویری که بر اساس اصول خاصی ازجمله بررسی فاصله ب ها یافتهروش 

)شارما و  شود میو بدین طریق به بررسی حاالت انسانی )خشم، شادی، ناراحتی و...( پرداخته  آید میبه دست  شود می

 (.2021همکاران، 

گیرنده تنها قادر به استفاده از دیگرِ پیشگیری از تقلب، از مرورگرهای ایمن استفاده خواهد شد. در این روش یاد ی یوهشدر  

نصب گردد. در این مرورگر پنجره  شود میها انجام  با آن ها آزمونکه  ییها دستگاهیک مرورگر است. این مرورگر باید بر روی 

و صفحات وب ممکن نخواهد بود. همچنین امکان گرفتن عکس از  ها برنامهجایی با دیگر  وجو ازکارافتاده و جابه جست

ها استفاده از سایر  نیز دارد که یکی از آن ییها چالشپذیر نیست. البته این روش  ایش )اسکرین شات( نیز امکاننم صفحه

ابزارهای الکترونیکی کمکی مانند گوشی موبایل اعضای خانواده برای تقلب و یا وجود شخص سوم و کمکی در آزمون است 

ز طریق وب کم برای پیگیری از هرگونه تقلب( و یا وجود نظارت که با استفاده از نظارت منفعل )ضبط تصویر دانشجو ا

 (.2021های تقلب در این روش تا حد ممکن جلوگیری کرد )هیتانن،  از آسیب تواند میآنالین 

 گیری نتیجه

آموزشی باید  یها دستگاههای فراوانی را برای دانشجویان و اساتید ایجاد نموده است، اما  چالش 19-بیماری کووید 

های خود  سالمت آزمون های ارزشیابی ارائه دهند تا به از سیستم آنالین را برای روش یا نوآورانههای مناسب و  استراتژی

هایی برای  حل (. الزم به ذکر است که در ارائه راه1،2020بیفزایند و به گذر از این بحران کمک کنند )کوربرا و همکاران

ها نیز در نظر گرفته شود.  مختلف یادگیری آن های سیستمیادگیرندگان و  های مهارتو پیشگیری از تقلب باید  ها یابیارز

 ی همههایی که یادگیرندگان در اختیار دارند نیز موردتوجه قرار گیرد چراکه  همچنین باید تجهیزات تکنولوژیکی و فناوری

های ارزشیابی مناسب برای  براین گزینش روش( بنا2021، 2ها به منابع فنی یکسانی دسترسی ندارند )آلمیدا و مونتریو آن

 یها پادکستهای سنجش و ارزشیابی خالقانه نظیر  اطمینان از صحت آزمون و ایجاد خالقیت و نوآوری در استفاده از روش

 .گردد می، پیشنهاد گردد میآموزشی که منجر به افزایش خالقیت و درگیری بیشتر دانشجویان 

 )کرونا(، برنامه درسی، آموزش مجازی، سنجش عملکرد دانشجویان، تقلب19-کوویدآموزش عالی، واژگان کلیدی: 

 منابع

، شماره 16، دوره فصلنامه روانشناسی تربیتیها و راهکارها،  های دانشجویان در دوران کرونا: چالش (. ارزشیابی از آموخته1399محمد ) رضایی، علی
55 :179-214. 

                                                           
1. Corbra et al. 
2. Almeida & Monteiro 



 

52 
 

: 4، شماره 2ای. راهبردهای آموزش )راهبردهای آموزش در علوم پزشکی(، دوره های چندگزینه وسیله آزمون ه(. ارزشیابی ب1388مالهادی، محسن )
182-177. 

: 7، شماره 2های درسی، مجله دانشکده پیراپزشکی علوم پزشکی ارتش، دوره (. فرایند ارزشیابی برنامه1391ملکی، حسن و محمدی مهر، مژگان )
36-31. 

Almeida, F & Monteiro, J. (2021). The Challenges of Assessing and Evaluating the Students at 

Distance، journal of Online Higher Education: 5(1): 3-10. 
Bedford. W. Gregg. J & Clinton. S(2009). Implementing Technology to Prevent Online Cheating: 

A Case Study at a Small Southern Regional University (SSRU). MERLOT Journal of Online 

Learning and Teaching, 5(2): 230-238. 
Butler-Henderson, K. & Crawford, J. (2020). A systematic review of online examinations: A 

pedagogical innovation for scalable authentication and integrity. Computers & Education, 

104024. 
Corbera, E., Anguelovski, I., Honey-Rosés, J. & Ruiz-Mallén, I. (2020). Academia in the Time of 

COVID-19: Towards an Ethics of Care. Planning Theory & Practice, 21(2): 191-199. 
Gamage, K.A.A., De Silva, E.K. & Gunawardhana, N. (2020), ‘Online delivery and assessment 

during COVID-19: Safeguarding academic integrity’, Education Sciences 10(11(301)): 1–24. 
Gorgani, H. H. & Shabani, S. (2021). Online exams and the COVID-19 pandemic: a hybrid 

modified FMEA, QFD, and k-means approach to enhance fairness. SN Applied 

Sciences, 3(10): 1-18. 

Hamamoto Filho, P. T., Bicudo, A. M. & Cecilio-Fernandes, D. (2021). Preserving Cornerstones of 

Student's Assessment in Medical Education During COVID-19. Frontiers in Psychology, 12. 

Hietanen, J. (2021). Security of electronic exams on students' devices. 

Meccawy, Z., Meccawy, M. & Alsobhi, A. (2021). Assessment in ‘survival mode’: student and 

faculty perceptions of online assessment practices in HE during Covid-19 

pandemic. International Journal for Educational Integrity, 17(1): 1-24. 
Pokhrel, S. & Chhetri, R. (2021). A literature review on impact of COVID-19 pandemic on 

teaching and learning. Higher Education for the Future, 8(1): 133-141. 
Raman, R., Sairam, B., Veena, G., Vachharajani, H. & Nedungadi, P. (2021). Adoption of online 

proctored examinations by university students during COVID-19: Innovation diffusion 

study. Education and Information Technologies, 1-20. 

Sahu, P. (2020). Closure of universities due to coronavirus disease 2019 (COVID-19): impact on 

education and mental health of students and academic staff. Cureus, 12(4). 

Senel, S. & Senel, H. C. (2021). Remote Assessment in Higher Education during COVID-19 

Pandemic. International Journal, 8(2): 181-199 
Sharma, N. K., Gautam, D. K., Rathore, S. & Khan, M. R. (2021). CNN Implementation for detect 

Cheating in Online-Exams during COVID-19 Pandemic: A CVRU Prospective. Materials 

Today: Proceedings. 

Søgaard, T. M. (2016). Mitigation of cheating threats in digital BYOD exams (Master's thesis, 

NTNU). 

Verhoef, A. H. & Coetser, Y. M. (2021). Academic integrity of university students during 

emergency remote online assessment: An exploration of student voices. Transformation in 

Higher Education, 6: 12. 

Viner, R. M., Russell, S. J., Croker, H., Packer, J., Ward, J., Stansfield, C., ... & Booy, R. (2020). 

School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: 

a rapid systematic review. The Lancet Child & Adolescent Health, 4(5): 397-404. 

Who. (2020). World health organization. Retrieved from http://www.who.int/ 

southeastasia/outbreak-and-emergencies/novel-coronavirus-2019. 

  



 

53 
 

 در دوران کرونا مجازی دانشگاه فرهنگیان های آموزش  ها و فرصت چالش

 مدرس پردیس فاطمه الزهرا )س(، دانشگاه فرهنگیان، اصفهان، ایران، 1پوران خروشی

 مقدمه

است  زانو درآمده به ،19ویروس کووید  قدرت مقابل در انسان، میلیارد 87 حدود زیستی های تجربه و علمی های پیشرفت

 اجرای و تدوین دغدغۀ ،COVID-19بیماری  به حذف برای کمک ها دانشگاه و مدارس تعطیلی (. از آغاز1399نی، )تورا

 های آموزشی شده؛ و حتی نظام چالش ترین بزرگ خانگیقرنطینۀ  شرایط در ها آموزش تداوم برای تحصیلی های برنامه

3و یونیسف 2سازمان بهداشت جهانی
 اند شده آموزشی راهنماهای و ها برنامه درسی، دستورالعملتدوین  برای به تکاپو هم 

 (.1398رشید،  و یعقوبی کردنوقانی، )فتحی،

، 4)السوفی و همکاران  اجبار تغییراتی در آموزش عالی خود ایجاد کرده کشور به 194به دلیل مسری بودن بیماری کرونا،  

ها (. تجربه1399اند )رضایی،  روی آورده 5ی به آموزش الکترونیکیحضور در سراسر جهان از آموزش  ها دانشگاه( و اکثر 2020

 و تعطیلی کروناشرایط بحران  در رو ازاین کنند، فراگیر را دیجیتالی و تغییرات ساختاری باید  های آموزشی نظام نشان داده که

 سازمان ی طبق بیانیه (.1399ردین، ضرورت دارد )سلیمی، ف پیش از بیش مجازی  های ، انجام آموزشها دانشگاه مدت طوالنی

است  ادامه آموزش های راه بهترین از برخط و آموزش تلویزیون رادیو، پادکست، راه دور: از آموزش بهداشت جهانی هم

 (.2020، 6)بندر

دانشجویان،  معلمان، برای جدیدی فرصت به آموزش؛ و فراگیران از بسیاری دسترسی برخط آموزش کنونی، شرایط در 

 یافت خواهد این میزان افزایش روپیش های سال که در آورده فراهم  مؤسسات آموزشی و آموزشی ریزان برنامه تادان،اس

روش  که نشان داد ،8برخط گستردهبا آموزش  بهداشت تأثیر آموزش بررسی های یافته (.2009، 7باکسیج بورنه و )مایداس،

 را محتوا به کاربران دسترسی افزایش آموزش کامل و ها، هزینه کاهش بهداشت، بر مفید تأثیر عالوه بر مجازیآموزش 

که  داد نشان (1398فرخی ) و سیف درتاج، نژاد، صالحی تحقیق نتایج (.2018 9آبوشادی، و است )لیاناگاناواردانه داشته همراه

پردازش اطالعات  رعتس ازجمله شناختی ارتقای عملکردهای برای ذهنی نقشۀ ساخت افزار، نرم بر آموزش مبتنی

 آموزش الکترونیکی که نشان داد (1398) دامن پاک و شکری آبادی،فتح مؤثر است. نتیجه پژوهش شریفی، آموزان دانش

 باشد. آموزش حضوری برای مناسبی جایگزین تواند می

                                                           
1
. pooran.khorooshi@gmail.com 

2
. The World Health Organization 

3
. UNICEF 

4
. Alsoufi & et. al. 

5
. E-Learning 

6
. Bender 

7
. Mayadas, Bourne, & Bacsich 

8
. Massive Open Online Courses 
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. Liyanagunawardena & Aboshady 
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 استادان و معلمان، رایب فناوری جدید با ناآشنایی ازجمله مشکالتی مجازی صورت به تدریس که در نظر داشت باید البته

است )ال باالس و  ناشناخته برای آموزش عالی داشته هایی ( و چالش2018، 1تاره و پرات آموزشی )ماگیو، دالی، مراکز

های حضوری و تجربیات بسیار مهم محروم کرده است )سونال  (. برای مثال؛ دانشجویان را از برخی آموزش2020، 2همکاران

جدید در  های فناوری، ازجمله: استفاده از ها دانشگاهروی  هایی را پیش حال شرایط جدید، فرصت ین(. درع2020، 3چاندرتری

(، آگاهی مسئولین امر از اهمیت یادگیری الکترونیکی و تالش در جهت بهبود 2020، 4یادگیری و آموزش )گاور و همکاران

 (.1399مهر،  مدیزاده، حاجی، مح قرار داده است )تقی  مجازی های آموزش  زیرساخت

آموزش خود را به بستر  های کالسو همچنین دانشگاه فرهنگیان،  ها دانشگاهدر ایران نیز با گسترش پاندمی کرونا تمامی 

شدند، اما  نامنظم ارائه می صورت بهها  های اجتماعی انتقال دادند. ابتدا این آموزش مجازی و آموزش از طریق شبکه آموزش 

 سامانه متمرکز آموزشی شد. عنوان به http://lms1.cfu.ac.irلزم به استفاده از بسترهایی مانند مرور دانشگاه، م به

ای برای  پشتوانه عنوان بهدر دوران کرونا،  ها دانشگاهآمده برای  های پیش ها و فرصت ازآنجاکه شناخت هر چه بیشتر چالش

مجازی دانشگاه  های آموزش  ها و فرصت ی چالش، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسشود میشکوفایی آموزش محسوب 

اعتالی برنامه درسی ارائه گردد؛ بنابراین  منظور بهفرهنگیان صورت گرفته تا راهکارهایی عملیاتی و کاربردی در این زمینه 

 اند از: سؤاالت اصلی این پژوهش عبارت

 ؟فرهنگیان در دوران کرونا کدامند  مجازی دانشگاه  های آموزش چالش -1

 مجازی دانشگاه فرهنگیان در دوران کرونا کدامند؟ های آموزش  فرصت -2

 روش پژوهش

صورت گرفته و  1399 سال فرهنگیان در معلم دانشگاه تربیت در مجازیمختلف آموزش  ابعاد به دنبال کشف حاضر تحقیق

؛ دنزین و 2011، 5)گوبا و لینکلن دراکبازنمایی ا به تفسیرگرایانه رویکرد از استفاده کیفی و روش اتخاذ سعی نموده با

 آن بپردازد. های آموزش مجازی در ها و فرصت چالش از و استادان ( دانشجویان2005، 7؛ نیومن2007، 6لینکلن

 هایسؤال نظری اشباع سطح به حجم آن نیز و است هدفمند نوع از کیفی تحقیقات در کنندگانمشارکت انتخاب روش

 بر هدفمند صورت بهتا  کوشیده محقق پژوهش این (. در1386حاج باقری، پرویزی و سلسالی،  دارد )ادیب بستگی تحقیق

نفر  20 لذا، کنندگان انتخاب شوند.مشارکت است، موردنیاز اولیه های یافته پی در خاصی اطالعات نوع که چهاین مبنای

آموزش  های دوره در تحصیلی ترم دو حداقل که دانشجویان از نفر 9 و از استادان نفر 11این پژوهش؛  کنندگان شرکت

نیمه  با مصاحبه ها داده هدفمند انتخاب گردیده؛ و گردآوری گیرینمونه روش با (،1بودند )جدول  فرهنگیان مجازی دانشگاه

 صورتدانشگاه فرهنگیان  در آموزش مجازی دانشجویان و استادان بر تجربه زیسته مبتنی دقیقه، 60 تا 30 ساختاریافته بین
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. Maggio, Daley, Pratt,& Torre 
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و  انجام مصاحبه سه مجدداً ها، اعتباربخشی به یافته منظور به و شد حاصل ها داده نظری اشباع در هفدهمین مصاحبه پذیرفت.

1کوربین و روش اشتراوسبا کدگذاری به  ،ها داده تحلیل
 شد. ( انجام1990) 

 

 کننده در پژوهش مشخصات افراد شرکت -1جدول 

 جمع زن مرد ورودی هگرو کنندگان در پژوهش مشارکت

 11 7 4 - علوم تربیتی استادان

 9 6 3 96 آموزش ابتدائی دانشجویان

 پژوهش های یافته

است؟  مجازی دانشگاه فرهنگیان در دوران کرونا چگونه های آموزش  استادان و دانشجویان دربارۀ چالش نگرشاول:  سؤال

 کد 9 باز، کد 46ن و دانشجویان به لحاظ مشابهت زیاد این نظرات، ها و با ترکیب نظرات استادا مصاحبه وتحلیلتجزیه از

حاصل گردید )جدول « الکترونیکی یادگیری «و« های استاد و دانشجو توانمندی «،«ها زیرساخت»انتخابی  کد سه و محوری

2.) 

 مجازی دانشگاه فرهنگیان در دوران کرونا های آموزش  چالش -2جدول 

کدگذاری 

 انتخابی

 کدگذاری باز محوری کدگذاری

1- 
ت

اخ
س

یر
ز

 
ها

 

 گذاری سیاست -1,1

 نامطلوب

 اقتصادی و اجتماعی، سیاسی های بحران با مواجهه برای به آموزش عدم اختصاص بودجه -

 درسی و آموزشی های ریزی برنامه در سویه یک و متمرکز آموزشی نظام وجود -

 بحرانی مواقع برایباالدستی  اسناد در کاربردی راهکارهای نکردن ارائه -

در ابتدای شروع  ویژه بهآموزشی  ریزی برنامه منظم مشخص و رویه یک از نکردن پیروی -

 پاندمی

 ضعف تکنولوژی -2,1

 آموزشی

 دانشگاه در اطالعات فناوری مناسب زیرساخت کمبود -

 ترنتیاین خدمات باالی هزینۀ و پایین سرعت و جامعه اینترنتی های زیرساخت نبودن آماده -

 ضعف فناوری -3,1

 شدهمعرفی

 

 افزارهای موردنیاز موجود نبودن سخت -

 مجازی  افزارهای موردنیاز آموزش کمبود نرم -

 موجود در دانشگاه های رسانه با ها آموزش بودن طرفهیک -

 مجازیآموزش  با درسی مطالب همۀ کامل انتقال عدم امکان -

 در این فضا زمان تدریس استاد هم ازی و آموزشبا محیط مج عدم آشنایی دانشجویان -

 نظارت -4,1

 

 کشور نظام آموزشی در بحران مدیریت نبود - 

 مجازیآموزش  های طرح صحیح اجرای بر نظارت کمبود -

 مجازی فضای در استادان عملکرد و تدریس روی کافی و دقیق نظارت نبود -

 نظارت و مرتب و مشارکت دانشجویان رحضو از انگاریواقعیت و سنجیصحت عدم امکان -

 دقیق بر عملکرد آنان

2 ت - و ا ن م ن د ی

ه  ا ی ا  س ت ا د  و  د ا ن ش ج و
 

 و ... دروس کارورزی همچون و کارگاهی آزمایشگاهی عملی، دروس برگزاری امکان عدم -ریزی مناسب  عدم برنامه -1,2

                                                           
1
. Strauss & Corbin 
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فرآیند یاددهی یادگیری از سوی 

 استادان

 درسی محتوای با متناسب وزشیآم فضای سازی شبیه عدم امکان -

 برخی دروس بندی بودجه و ها سرفصل نرسیدن به اتمام -

 مجازیآموزش  در درسی مطالب همه کامل انتقال عدم امکان -

 در زمان برگزاری امتحانات ویژه بهآموزش برخط  از سوءاستفاده از استادان نگرانی -

 تحصیلی پیشرفت و ها آزمون ی آموزشی،محتوا ارائه نتایج از دقیق بازخورد نبودن ممکن -

 تحصیلی گوناگون مقاطع در درست ارزشیابی های شیوه مشخص نبودن -

تعامل و ارتباط استاد و  -2,2

 دانشجویان

 به نسبت ای آنان دانشجویان به دلیل کافی نبودن سواد رسانه و استادان مؤثر عدم ارتباط -

 مجازی فضای

 منفی استاد و دانشجویان به آموزش مجازیهای متفاوت مثبت و  واکنش -

 دانشجو استاد و بین به چهره  چهره ارتباط نبود -

 عدم تعامل کافی استاد با دانشجو -

 فضای طریق از آموزش فراگیری در دانشجویان گوناگون استعدادهای به توجه نکردن -

 مجازی

 عدم برقراری ارتباط همه دانشجویان با استاد -

 همکالسان با تعامل و اجتماعی روابط های زمینه در دانشجویان های مهارتکاهش  -

 دانشجویان و استاد ارتباط عاطفی کافی بین نبود -

3- 
ی

یک
ون

تر
لک

ی ا
یر

دگ
یا

 

 شیوه تدریس استاد -1,3

 تدریس استادان های شیوه در رویه وحدت عدم -

 سویه استفاده از شیوه سخنرانی و آموزش یک -

 به دانشجویان ارائه تکالیف زیاد -

 ارزشیابی با برگزاری امتحانات کتبی -

 محتوای تکالیف -2,3
 جای کیفیت محتوا توجه به کمیت ارائه مطالب به -

 دریافت اطالعات شناختی از دانشجویان در قالب فیلم و صوت و محتواهای متنی -

 یادگیری دانشجویان -3,3

 های کافی و مناسب در ابتدا مجازی بدون آموزش به تدریس استادان اجبار -

 مجازی  عدم یادگیری برخی دروس پایه در آموزش -

 مجازی فضای در درسی موضوع با دانشجویان نداشتن تمرکز -

 دروس مرور نکردن و تکرار علت به دانشجویان کاهش یادگیری -

 حضوری های کالس اندازه درس به به الزم نکردن توجه -

 و به خطر افتادن سالمت آنانعدم تحرک کافی دانشجویان  -

 بیماری کرونا و مسائل خانوادگی خاطر به دانشجویان در نگرانی و اضطراب ایجاد -

 هوشمند های گوشی تأمین برخی دانشجویان در ضعیف مالی قدرت -

 هوشمند بصری و سمعی امکانات برخی از دانشجویان به نداشتن دسترسی -

 آموزش مجازی دانشگاه فرهنگیان در دوران کرونا چگونه های ان دربارۀ فرصتاستادان و دانشجوی نگرشدوم:  سؤال

 9 باز، کد 35و با ترکیب نظرات استادان و دانشجویان به لحاظ مشابهت زیاد این نظرات،  ها مصاحبه تحلیلوتجزیه است؟ از

حاصل گردید « دگیری الکترونیکییا»و « های استاد و دانشجو توانمندی»، «ها زیرساخت»انتخابی  کد سه و محوری کد

 (.3)جدول 
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 مجازی دانشگاه فرهنگیان در دوران کرونا های آموزش  فرصت -3جدول 

کدگذاری 

 انتخابی
 کدگذاری محوری

 کدگذاری باز

1- 
ت

اخ
س

یر
ز

 
ها

 

 تغییر زمینه فراهم شدن -1,1

 

 آن تقویت جهت آموزش الکترونیکی زیرساختی امکانات با مرتبط های شکاف از واضح درک -

 ها سرفصل و آموزشی های برنامه در بازنگری و تغییر -

 آموزشی یکپارچگی سویبه آن هدایت و نظام آموزشی در عمیق تغییرات ایجاد -

 اینترنتی های زیرساخت بهبود و پرورشوآموزش مهم نقش و جایگاه به توجه - 

 سنتی کم بازده های روش ترک -

 راه دور از یادگیری و مطالب انتقال بحث در آموزش رایب تر دقیق اندازچشم ایجاد -

 راهبردی ریزی برنامه به توجه -2,1

 های موردنیاز فضای سامانه از استفاده نحوه زمینۀ در بالندگی های دوره ایجاد ریزی برنامه -

 مجازی

 مجازی فرهنگ آموزش  گسترش جهت در ریزی برنامه -

مجازی مورداستفاده در دانشگاه در  کافی در زمینه آموزش  ریزی جهت نظارت دقیق و برنامه -

 ابعاد مختلف

 آموزشی برابر فرصت تأمین -3,1

های آموزشی با  مجازی نظیر فیلم با تأمین امکانات موردنیاز آموزش  برابر ایجاد فرصت آموزش -

 کیفیت

 کل کشور در استادان و دانشجویان برای آموزشی شرایط شدنهمسان -

2- 
ی

ند
نم

وا
ت

 
جو

ش
دان

و 
د 

ستا
ی ا

ها
 

تغییر نگرش، مهارت و شناخت در  -1,2

 مجازی آموزش 

 تغییر فرهنگ تدریس به فرهنگ یادگیری -

 افزارها توانمندی استاد و دانشجو در کار با نرم -

 های استادان ارتقای توانمندی -2,2

 بصری و سمعی نوین های روش از گیری بهره و کالس زمان از حداکثری و مفید استفادۀ -

 مؤثر

 تر یادگیری و عملکردی مناسب تکالیف ارائه امکان -

 استادان با دانشجویان مستمر ارتباط ایجاد -

 دیجیتالی های مهارت ارتقای -

 استادان ارزیابی و آمادگی میزان سنجش -

 های دانشجویان ارتقای توانمندی -2,3

 دانشجویان دیجیتالی های مهارت افزایش -

 استادان با دانشجویان بین مستمر ارتباط یجادا -

 به استاد به طرق مختلف ارسال تکالیف و موقعبه انجام برای انگیزه ایجاد -

 کالسی گروه در گذاشتن به اشتراک و تدریس برای نفس اعتمادبه ایجاد -

3- 
ی

یک
ون
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 مجازیتوجه ویژه به آموزش  -1,3

 

 ازیمج سازی آموزش  فرهنگ -

 باز شدن جایگاه آموزش مجازی در فضای آموزشی -

 مجازی دانشگاه های  فعال شدن آموزش -

 ها مانند صداوسیما و وزارت علوم ها و ارگان استفاده از توانایی و امکانات سازمان -

 آموزشی نوآوری خلق ایجاد فرصت -2,3

 دانشجویان استفاده برای داخلی های برنامه معرفی و ساخت -

 و کشوری استانی مقیاس در آموزشی خالقانه های روش ایجاد با جدید فرصتی فراهم کردن -

 بهتر شدن نحوه درباره آموزش های الیه و سطوح تمام در تأمل و تفکر به درگیرشدن -

 مجازی آموزش

کاربردی  های شیوهاستفاده از  -3,3

 مجازی کارگیری آموزش  به

 استفاده از آموزش تلفیقی -

 دم حذف آموزش مجازی در پساکروناع -
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 اهمیت صیانت از آموزش مجازی در پساکرونا -

و  مجازی مانند: تدریس برخط، صوتی، تصویری، سندها استفاده از تمام جوانب آموزش  -

 های گفتگو و...( و انجمن PV ،E-Mailارتباطات خصوصی )

 استاد و دانشجویانتولید محتواهای متنوع و متعدد تصویری، صوتی، متنی توسط  -

 

 گیری نتیجه

، «ها زیرساخت»مقوله  3های آموزش مجازی دانشگاه فرهنگیان در بحران کرونا را در  ها و فرصت پژوهش، چالش های یافته

خارج از کشور   و ها در داخل  ها و فرصت که با چالش نشان داد« یادگیری الکترونیکی»و « های استاد و دانشجو توانمندی»

 محتوای و هابر دوره عدم نظارت های نامطلوب، گذاری شامل: سیاست آمده دستبه های وده و همخوانی دارند. چالششبیه ب

 و استادان در ابتدای امر برای مهارتی و توجیهی های دوره برگزاری دانشجویان، عدم به پاسخگویی عدم شده، ارائه

سیستم،  بر تسلط عدم ناکافی برخی استادان و دانشجویان، دانشجویان، مهارت انگیزگی بی تدریس، روش دانشجویان،

تک دانشجویان، خاموش  به افزایش بارکاری اساتید در ضبط فیلم و ارزیابی تک یادگیری، مدیریت سیستم اینترنتی، مشکالت

های  به زیرساخت و عدم توجه کردن دوربین و میکروفن استادان و دانشجویان به دلیل اینترنت ضعیف و خارج شدن از سامانه

 باشند. می مجازی دانشگاه کالس به مربوط هایضعف و هادرنهایت نارسایی فناوری و

 تواند می اما باشد؛ برداشته در را آماری به لحاظ تعمیمقابل نتایج تواندنمی افراد از تعداد محدودی با کیفی مصاحبه هرچند

ها  ترین فرصت روی دانشگاه بگذارد. مهم هایی پیش نموده و فرصت کارآش را حوزه این در مانده مغفول و پنهان هایالیه

های دروس عملی، آزمایشگاهی،  شامل: ایجاد دسترسی مناسب به راهنماهای آموزش مجازی، متناسب کردن ارزیابی

ی، طراحی های گروه ای از طریق رسانه و فیلم، آموزش رسیدن به اهداف موردنظر، آموزش چندرسانه منظور بهکارگاهی 

آموزش مجازی است. همچنین، دانشگاه   ها و تکالیف یادگیری و دقت بیشتر در تهیه محتوای مناسب پذیرتر فعالیت انعطاف

پاسخگویی به دانشجو معلمان و رسیدن به اهداف آموزشی درزمانی اندک سعی کرد که حداقل  منظور بهفرهنگیان، 

 اد کند.های الزم برای آموزش مجازی را ایج زیرساخت

رویکرد  های هر دو روش آموزش حضوری و مجازی یک  ها، استفاده از یادگیری تلفیقی است که با داشتن مزیت از دیگر یافته

این نکته هم حائز  .مؤثر برای افزایش اثربخشی یادگیری و سهولت دسترسی به اهداف آموزشی در پساکرونا خواهد بود

. در این رویکرد، برگزاری امتحانات از کند میهنگ تدریس به فرهنگ یادگیری تغییر اهمیت است که بعد از دوران کرونا فر

تا بدانند که  شود مییک روش سنتی به سمت یادگیری تکوینی رفته و سنجش یادگیری دانشجویان در فرآیند آموزش انجام 

 ند یادگیری خواهد بود.کنند بر اساس فرآی ای که در پایان کسب می در چه سطح تحصیلی قرار دارند و نمره

ها تعیین  های آموزشی و چگونگی نظارت و روش کوچ اجبرراری به فضای مجازی، موجب شده تا نقش جدید استاد و دانشجو

پذیری و  افتادگی تحصیلی در ایام قرنطینه، افزایش مسررئولیت های مثبت این شیوه آموزش، جبران عقب از ویژگی .شود

روز و جدید، ایجرراد  یادگیری، افزایش سرعت انتقال اطالعات به -دانشجویان با فرایند یاددهیدرگیری بیشتر استادان و 

مند کردن دانشجویان به پژوهش، دانررش روز و  ای و مطالعه بیشتر، عالقه انگیزه در استادان برای ارتقای سررواد رسانه

 روشی خاص بوده است.  خالقیت در ارائه تکالیف به
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است آموزش در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان در پسا کرونا چگونه باشد؟ با استفاده از تجارب زمان کرونا  درمجموع، بهتر

تر کردن آموزش بهره جست. برای رسیدن به این هدف،  از ترکیب آموزش حضوری با آموزش مجازی برای غنی توان می

توانند در ساختن  ن، تولید محتوای الکترونیکی مناسب میهای مناسررب، توانمندسازی استادان و دانشجویا ایجاد زیرساخت

 مدل یک بر اساس نتواند چنانچه پساکرونا، شرایط دانشگاه فرهنگیان در فضای ترکیبی جدید بسیار مؤثر و کارآمد باشند.

 شد نخواهد موفق ه نماید؛ارائ مناسب عمل های برنامه و راهبردها و نموده تدوین را خود های نگارانه، برنامهآینده و استراتژیک

 کند. گذر آن از و کرده مدیریت را سخت دوران

 ها، یادگیری الکترونیکی ها، زیرساخت فرصت ها، مجازی، چالشآموزش کلیدی:  واژگان

 منابع

پاندمی کرونا در ایران  های آموزش عالی در دوران ها و فرصت (. مطالعه تطبیقی چالش1399مهر، مژگان ) زاده، سعیده؛ حاجی، جمال و محمدی تقی
 .57-54رزم، سال هشتم: فصلنامه پرستار و پزشک در و جهان. 

، دانشگاه فصلنامه روانشناسی تربیتیتربیت امروز: مبتنی بر مدل رادار استراتژیک،  و (. پسابرنامه در پساکرونا، ضرورت تعلیم1399تورانی، حیدر )
 .117-105: 56، شماره 16عالمه طباطبائی، دوره 

دانشگاه عالمه فصلنامه روانشناسی تربیتی، ها و راهکارها،  های دانشجویان در دوران کرونا: چالش (. ارزشیابی از آموخته1399محمد ) رضایی، علی
 .214-179: 56، شماره 16طباطبائی، دوره 

فصلنامه پژوهش در یادگیری ها،  ها و چالش رصتمجازی، با تأکید بر ف (. نقش ویروس کرونا در آموزش 1399سلیمی، سمانه و فردین، محمدعلی )
 .60-42: 2شماره ، 8، دوره آموزشگاهی و مجازی

 اثربخشی فرا تحلیل ایران؛ نظام آموزشی در تجربه آموزش الکترونیکی (.1398شهال ) ،دامن پاک امید و شکری، جلیل؛ آبادی،فتح محمد؛ شریفی،

 .9-24: 1، شماره 7دوره  ،و مجازی آموزشگاهی یادگیری در پژوهش، با آموزش حضوری مقایسه در آموزش الکترونیکی

 سطوح در افزار آموزشی نرم با آموزش و روش سنتی با آموزش (. مقایسه1398خسرو ) رشید، ابوالقاسم و یعقوبی، رسول؛ کردنوقانی، فتانه؛ فتحی،

 یادگیری در پژوهشآباد، شهر خرم ابتدایی ششم پایه دختر آموزان دانش در علوم و درس ریاضی در کاربرد و فهمیدن دانش، یادگیری

 .76-65 :26 یاپیپ - 2، شماره 7دوره مجازی،  و آموزشگاهی
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رد اساتید در حیطه آموزش مجازی: مقایسه دیدگاه اساتید با دانشجویان عملک

 دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 استادیار گروه فناوری اطالعات سالمت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران، 1سمیه فضائلی

 ی مشهد، مشهد، ایرانیار گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکاستاد ،2تکتم مالکی

 یار گروه تکنولوژی پرتوشناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایراناستاد ،3سارا خادمی

 یار گروه تکنولوژی پرتوشناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایراناستاد ،4محسن اسدی نژاد

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایرانکارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده علوم پیراپزشکی، ، 5الهام شمسیان

 مقدمه

های علوم پزشکی سه وظیفه مهم انتقال دانش )آموزش(، تولید دانش )پژوهش( و کاربرد و نشر دانش )ارائه خدمات(  دانشگاه

اولیره  یکی از حقوق  عنوان به(. در این میان، آموزش 1386 ،یعسکر یو عل یمهرمحمد امنش،یک ،یمعروفدارند ) را به عهده

ترین  ای برای ورود به جامعه دارد هم چنان مهم ها و به دلیل ارتباط مستقیمی که با تربیت نیروی انسانی کارآمد و حرفه انسان

ی قرار گرفته اسرت   توجه ازحد به امر پژوهش تا حدودی مورد غفلت و کم واسطه توجه بیش ، اگرچه بهشود میوظیفه محسوب 

 (.Avaz Zadeh, 2008 و 1386)معروفی و همکاران، 

 "نیکیولکتری و آمروزش ا گیردیا"فررد   های منحصرربه  و قابلیتینترنت اشبکه جهانی ت و طالعاوری افناهای  توسعه قابلیت

هرای جغرافیرایی و زمرانی     های برابر یرادگیری و امکران حرذف محردودیت     ازجمله محور قرار گرفتن فراگیران، ایجاد فرصت

 طرور  بره هرای اخیرر    ( سبب شده است که آمروزش الکترونیرک طری دهره    1395 ،یاحمد یعل وی کاظم ،یرحمان ،یلیاسماع)

وجود، ظهرور پانردمی    (؛ بااین1395 ،یو سرگز عماد زاده ،ینوبخت، غالمای در آموزش عالی مورد استقبال قرار گیرد ) فزاینده

محیط ناپرذیر از   اصلی و جداییبخش به  الگوی غالب آموزش و تبدیل آن عنوان بهشدن آموزش مجازی  کرونا منجر به مطرح

های مترداول و   افزار ویژه یادگیری دانشگاهی )نوید(، جایگزین آموزش هایی همچون سامانه نرم س و آموزش شد و سامانهکال

 سنتی شدند.

لی هرای اصر   در شرایط آموزش الکترونیک، بررسی کیفیت آموزش و یادگیری در کنار کمیت آن، یکری از الزامرات و دغدغره   

ای بری تهدید جدهرا،   از ارزشیابی کیفیرت آمروزش  غفلت ن است و جویارنشهای مهم دا آموزش و یکی از خواستهمر ن امتولیا

مناسرب و برا    صرورت  بره های آموزشری   . منظور از کیفیت آموزش این است که فرصتشود میهای پزشکی محسوب  آموزش
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3. khademisr2@mums.ac.ir 
4. asadinezhadm@mums.ac.ir 
5. shamsiane2@mums.ac.ir 
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ای که یادگیری مناسب و قطعی برای آنان به همراه داشته  گونه د؛ بهتدریس مؤثر در دسترس دانشجویان قرار بگیرن های شیوه

 .(1394 اده،یپاپک یو شمسی ریشبها در دستیابی به نتایج دلخواهشان کمک کنند ) و به آن

آمیز کیفیت، اگرچه تضمین کیفیت ساده نیست، اما در تمامی رویکردهرا در زمینره    با توجه به ماهیت پیچیده و مفاهیم مجادله

 Mariasingam) گیرد میهای سنجش کیفیت مدنظر قرار  یکی از روش عنوان بهمشترک  صورت بهکیفیت، رضایت کاربران 

& Hanna, 2006 رایج ارزیابی کیفیت تدریس در آموزش عالی، ارزشریابی دانشرجویان از عملکررد     های شیوه(. لذا یکی از

( بره براور   1381 ،ینیپور و ام ینجفانی از سوی اساتید مواجه بوده است )استادان است. این سبک از ارزشیابی با انتقادات فراو

Fink (2002اگرچه فراهم کردن پایه ) نامه دانشرجویی اغلرب بررای     ای کمی برای ارزشیابی عملکرد اساتید از طریق پرسش

تعردادی پرسرش از دانشرجویان    های آنان تنها از طریرق طررح    کننده و کافی است، اما استادان از اینکه فعالیت مدیران راضی

سنجیده شود ناراضی هستند. اغلب استادان دانشگاه اعتقادی به نتایج حاصل از ارزشیابی دانشجوها ندارند زیررا معتقدنرد کره    

دانشجویان آگاهی الزم از فرایند تدریس نداشته و به همین سبب، از توانایی قضاوت درست برای ارزشیابی برخوردار نیستند یا 

های اخالقی او امتیاز بدهنرد )معروفری و همکراران،     است بیشتر از اینکه به کیفیت تدریس استاد توجه کنند به ویژگیممکن 

( که ممکن است 1381 ،ینیپور و ام ینجفمتداول ارزشیابی عملکرد اساتید، خودارزیابی استاد است ) های شیوهاز دیگر  (1386

 بین دیدگاه ایشان با دانشجویان در زمینه کیفیت تدریس وجود داشته باشد. هایی واسطه نگرش متفاوت اساتید، تفاوت به

هدف از مطالعه حاضر بررسی دیدگاه استادان و دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشرهد در مرورد   

تصویر روشنی از وضعیت کیفیت محتوای تدریس شده و شیوه تدریس در دوره آموزش مجازی است تا ضمن به دست آوردن 

نظر دانشجویان و اسراتید، برا ارائره     شده ازنقطه های آموزشی ارائه برنامهمطلوبیت ان میزجاری یادگیری الکترونیکی و بررسی 

هرا و راهکارهرای مناسرب در     و بهبود اتخاذ سیاستقص انوح صالریزی برای ا نتایج حاصل از آن بتوان گامی در جهت برنامه

 های آموزشی مجازی در آینده برداشته شود. طح کیفیت برنامهزمینه ارتقای س

 پژوهش روش

انجام شرد. جامعره پرژوهش را اسراتید و      1399-1400این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بود که در نیمه دوم سال تحصیلی 

ع کارشناسری، سره نفرر از    بین، از هر دوره تحصیلی در مقطر  دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد تشکیل دادند. ازاین

گیری در دسرترس انتخراب شردند. علرت      دانشجویان شامل نماینده کالس و دو نفر از دانشجویان برتر کالس به شیوه نمونه

انتخاب این افراد توصیه کارشناسی در مقاله دکتر باستانی و همکاران بود که عنوان کردند بهتر اسرت در ارزشریابی اسراتید از    

واسرطه   ( و نماینده کالس نیز بره 1393ان برتر کالس سؤال شود )باستانی، امینی، طاهر نژاد و روح اللهی، درصد دانشجوی 10

اینکه رابط بین استاد و دانشجویان کالس بروده و ارتبراط مسرتمری هرم برا اسرتاد درس و دانشرجویان دارد بریش از سرایر          

دانشرجو از   3نفره دانشجویان هر کرالس،   25تا  20داد حدوداً دانشجویان از عملکرد استاد مربوطه مطلع است. با توجه به تع

 ها انتخاب گردیدند. هر کالس برای پاسخ به پرسش

اطالعات استفاده شد. برای تدوین سؤاالت پرسشنامه، با بررسری مترون و برا در     آوری جمعنامه محقق ساخته برای  از پرسش

هرا و ابزارهرای    هرای یرادگیری، شریوه    س )شامل اهداف، محتوا، فعالیتریزی و اجرای تدری نظر گرفتن عناصر مهم در برنامه
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محور اصلی محتوا، ارزشریابی، ارتبراط، رعایرت     4تدریس و ارزشیابی، مواد و منابع، زمان، ارتباط استاد و دانشجو( سؤاالت در 

درصرد،   50ترا   25درصد،  25 تا 0ای )بین  نظم در زمان طراحی شدند. پرسشنامۀ محقق ساخته در مقیاس لیکرت چهارگزینه

درصد( برای استادان و دانشجویان طراحی گردید. روایی پرسشنامه با اسرتفاده از نظرسرنجی از    100تا  75درصد و  75تا  50

کیفی و کمری   موردبررسیریزی آموزشی دانشکده  نفر از اساتید عضو کمیته آموزش مجازی و برنامه 8پنل متخصصان شامل 

نفرر از   10( قررار گرفرت. همچنرین روایری صروری پرسشرنامه برا نظرسرنجی از         CVRو  CVIهای  اخص)با استفاده از ش

دانشجویان و اساتید سنجیده و تائید گشت. پایایی پرسشنامه هم به روش آزمون باز آزمرون و تعیرین آلفرای کرونبراخ انجرام      

 پذیرفت.

ش دانشکده اخذ شد. سؤاالت مربوطه واجد شرایط از آموز نپس از تدوین پرسشنامه و تعیین روایی سؤاالت، اسامی دانشجویا

مصاحبه تلفنی و توسط کارشناسان مرکز توسعه آمروزش دانشرکده پرسریده     صورت بهبه کیفیت تدریس اساتید از دانشجویان 

 شده و پرسشنامه تکمیل گردید. جهت بررسی نظر اساتید در خصوص عملکرد آموزشی و کیفیت تدریس در دروس نظرری در 

، پرسشنامه به ایمیل اساتید ارسال شد تا در مورد سؤاالت خود اظهاری نمایند. این نظرسنجی در انتهرای  موردبررسینیمسال 

هرای آموزشری فیزیروتراپی و علروم      گرروه آموزشری )گرروه    9اسرتاد در   34دانشرجو و   108ترم انجام پذیرفت و درمجمروع  

هرای تکنولروژی    نفر، گروه 5سنجی و فناوری اطالعات سالمت هرکدام  ناییهای آموزشی بی نفر، گروه 6آزمایشگاهی هرکدام 

سنجی هرکردام یرک    های کاردرمانی و بینایی نفر و گروه 2نفر؛ گروه مددکاری اجتماعی  4پرتوشناسی و گفتاردرمانی هرکدام 

 شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. 21افزار اکسل نسخه  آمده وارد نرم دست به های دادهنفر( در این نظرسنجی شرکت کردند. 

 پژوهش های یافته

به دست آمد که  0,79شاخص گردید. ضریب آلفای کرونباخ نیز  4برای  0,85نتیجه سنجش روایی منجر به اخذ امتیاز باالی 

 .باشد میقبول  قابل

ازی به تفکیک استاد مج آموزشحاصل از مقایسه نظرات اساتید و دانشجویان در خصوص عملکرد  های یافته 1در جدول 

 اند. شده ارائه

 مجازی اساتید آموزشحاصل از مقایسه نظرات اساتید و دانشجویان در خصوص عملکرد  های یافته -1جدول 

اد
ست

ف ا
دی

ر
ی 

ش
وز

 آم
وه

گر
 

تا چه حد محتوای 

شده  یبارگذار های یلفا

برای هر درس واضح، 

و متناسب با  فهم قابل

 سرفصل بوده است؟

 یحد محتواتا چه 

گرفته شده  یها آزمون

با منابع و محتواهای ارائه 

 شده متناسب بود؟

تا چه حد در صورت نیاز 

به برقراری ارتباط با 

استاد مربوطه، موفق 

؟)از طریق دیا بوده

اجتماعی، نوید  یها گروه

 و...(

 یبارگذارتا چه حد 

محتوای درسی در 

 موقع بهسامانه نوید 

)طبق برنامه هفتگی( 

مربوطه توسط استاد 

 انجام شده است؟

اختالف 

میانگین 

امتیاز استاد 

و دانشجو 

برای استاد 

 مربوطه

خوداظهاری 

 استاد

امتیاز 

 دانشجو

خوداظهاری 

 استاد

امتیاز 

 دانشجو

خوداظهاری 

 استاد

امتیاز 

 دانشجو

خوداظهاری 

 استاد

امتیاز 

 دانشجو

1 

 یسنج یینایب

20.00 20.00 20.00 18.33 20.00 16.67 20.00 20.00 1.25 

2 20.00 13.33 20.00 15.00 20.00 10.00 20.00 15.00 6.67 

3 20.00 16.11 20.00 8.33 20.00 16.67 20.00 14.44 6.11 

4 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 
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اد
ست

ف ا
دی

ر
ی 

ش
وز

 آم
وه

گر
 

تا چه حد محتوای 

شده  یبارگذار های یلفا

برای هر درس واضح، 

و متناسب با  فهم قابل

 سرفصل بوده است؟

 یحد محتواتا چه 

گرفته شده  یها آزمون

با منابع و محتواهای ارائه 

 شده متناسب بود؟

تا چه حد در صورت نیاز 

به برقراری ارتباط با 

استاد مربوطه، موفق 

؟)از طریق دیا بوده

اجتماعی، نوید  یها گروه

 و...(

 یبارگذارتا چه حد 

محتوای درسی در 

 موقع بهسامانه نوید 

)طبق برنامه هفتگی( 

مربوطه توسط استاد 

 انجام شده است؟

اختالف 

میانگین 

امتیاز استاد 

و دانشجو 

برای استاد 

 مربوطه

خوداظهاری 

 استاد

امتیاز 

 دانشجو

خوداظهاری 

 استاد

امتیاز 

 دانشجو

خوداظهاری 

 استاد

امتیاز 

 دانشجو

خوداظهاری 

 استاد

امتیاز 

 دانشجو

5 20.00 11.67 20.00 18.33 20.00 11.67 20.00 11.67 6.67 

6 
تکنولوژی 

 وشناسیپرت

20.00 17.92 20.00 17.92 20.00 17.92 20.00 19.17 1.77 

7 20.00 13.33 20.00 5.00 20.00 13.75 15.00 10.83 8.02 

8 20.00 16.67 20.00 18.33 20.00 19.17 20.00 19.17 1.67 

9 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 

10 

 گفتاردرمانی

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 

11 20.00 18.33 20.00 18.33 20.00 19.17 20.00 19.17 1.25 

12 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 

13 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 

مددکاری  14
 اجتماعی

19.17 18.61 19.17 5.00 19.17 16.11 20.00 15.56 5.56 

15 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 18.33 0.42 

16 

علوم 

 آزمایشگاهی

20.00 20.00 20.00 17.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.75 

17 20.00 20.00 20.00 18.64 20.00 20.00 20.00 20.00 0.34 

18 20.00 19.44 20.00 8.33 15.00 17.78 20.00 17.78 2.92 

19 20.00 20.00 20.00 12.50 20.00 20.00 20.00 20.00 1.88 

20 20.00 18.96 20.00 5.00 18.89 17.92 20.00 18.75 4.57 

21 20.00 15.00 20.00 11.67 20.00 15.56 20.00 15.56 5.56 

22 
فناوری 

اطالعات 

 سالمت

20.00 18.89 20.00 20.00 20.00 17.78 20.00 16.67 1.67 

23 20.00 17.50 20.00 18.33 20.00 17.50 20.00 10.00 4.17 

24 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 18.33 0.42 

25 20.00 20.00 20.00 5.00 20.00 14.17 20.00 20.00 5.21 

26 20.00 19.00 20.00 6.00 20.00 19.00 17.50 17.33 4.04 

 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 یسنج ییشنوا 27

28 

 فیزیوتراپی

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 19.17 0.21 

29 20.00 19.17 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.21 

30 20.00 20.00 20.00 12.50 20.00 20.00 20.00 20.00 1.88 

31 20.00 17.50 20.00 15.83 20.00 20.00 20.00 20.00 1.67 

32 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 19.17 20.00 20.00 0.21 

33 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 

 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 کاردرمانی 34

 1.25 18.14 19.78 18.23 19.80 15.75 19.98 18.57 19.98 کل میانگین

میانگین امتیاز دانشجویان و خود اظهاری اساتید در مورد عملکرد اساتید در آموزش مجازی را به ترتیب در  2و  1نمودارهای 

 دهند. گروه آموزشی( نشان می 9های آموزشی ) کل دانشکده و به تفکیک گروه
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اظهاری و دانشجویان در مورد عملکرد آموزش مجازی در کل دانشکدهمقایسه میانگین امتیاز خود -1نمودار 

 

 آموزشی یها گروهدانشجویان در مورد عملکرد آموزش مجازی به تفکیک  میانگین امتیاز خوداظهاری اساتید و -2نمودار 

 

دهنده  بود که نشان 18,03و میانگین امتیاز دانشجویان  20از  19,89میانگین امتیاز خود اظهاری اساتید در کل دانشکده 

های آموزشی  اختالف حدود دو امتیازی بین نظرات اساتید و دانشجویان بود. همچنین بیشترین اختالف امتیاز در بین گروه

های کاردرمانی،  ( امتیاز بود. کمترین اختالف در گروه3,10( و فناوری اطالعات سالمت )4,14سنجی ) مربوط به گروه بینائی

 امتیاز( بود. 0,31( و گفتاردرمانی )0,00)سنجی  شنوایی

 گیری نتیجه

ها، ارزشیابی دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد از  رغم وجود برخی چالش نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که علی

اساتید  های آموزشی و در کل دانشکده مثبت بوده است. درمجموع عملکرد اساتید در دوره آموزش مجازی در اغلب گروه

سنجش و  های شیوهها را ارائه داده، از  منظم آموزش صورت بهدانشکده علوم پیراپزشکی در راستای اهداف برنامه درسی، 

های یادگیری  اند خود را با روش اند و دانشجویان توانسته ارزیابی مناسب استفاده کرده و ارتباط مؤثر با دانشجویان برقرار کرده

مجازی در دروس نظری تطبیق دهند. نتایج این مطالعه در راستای نتایج مطالعه فارسی و همکاران جدید مبتنی بر آموزش 
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 کاردرمانی  فیزیوتراپی  شنوایی  شناسی فناوری اطالعات سالمت  علوم آزمایشگاهی مددکاری اجتماعی گفتار درمانی تکنولوژی پرتوشناسی بینایی سنجی

 میانگین امتیاز دانشجویان میانگین امتیاز اساتید  مقایسه امتیاز اساتید در گروه های آموزشی 
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( Fatani, 2020( و عربستان )Faize & Nawaz, 2020شده در کشورهای پاکستان ) . مطالعات انجامباشد می( 1400)

 است. داشته دانشجویان رضایتهای ویدئوکنفرانس تأثیر مثبتی بر  دهند که استفاده از آموزش نیز نشان می

وجود، اساتید کیفیت تدریس و  اگرچه در مورد کیفیت آموزش بین نظر اساتید و دانشجویان هم سویی وجود داشت، بااین

تر ازآنچه دانشجویان ارزیابی کرده بودند، تخمین زدند و اختالف میانگین امتیازات دانشجویان و اساتید  عملکرد خود را موفق

های بیشتر  گفته طبیعی است اما نیازمند بررسی ها تا حدودی به دالیل پیش امتیاز متغیر است. اگرچه این تفاوت 8 بین صفرتا

در مواردی است که تفاوت درخور توجه بین نظرات و ارزیابی دانشجویان و خود اظهاری استاد وجود دارد و عالوه بر این ارائه 

تر مطالعه با تعداد بیشتری از دانشجویان  چنین، بررسی بیشتر و دقیق هم مؤثر باشد.  در این زمینه تواند میفیدبک به اساتید 

 تر مفید باشد. در دستیابی به نتایج دقیق تواند می

تنها منجر به یادگیری و کاربرد گسترده  تلنگری برای سیستم آموزشی ایران دانست که نه توان میرا  19-پاندمی کووید

افزاری  افزاری و نرم های سخت های زیرساختی در حوزه ه بیشتر مسئولین دانشگاهی به محدودیتفناوری در آموزش و توج

اگر با در نظر گرفتن عناصر مهم در  ویژه بههای مجازی،  که با توجه به کارآمدی آموزش رسد میشد، بلکه چنین به نظر 

های آموزشی را در آینده  ائه مطالب درسی، استراتژیآموزش مجازی ازجمله تعامل مناسب استاد و دانشجو و رعایت نظم در ار

 نیز تغییر خواهد داد.

 کیفیت آموزش، عملکرد استاد، دانشجو، دیدگاه، آموزش مجازی واژگان کلیدی:

 منابع

زش مجازی (. ارزیابی وضعیت یادگیری الکترونیکی واحد آمو1395اسماعیلی، هادی؛ رحمانی، شاهپور؛ کاظمی، احمد و علی احمدی، مصطفی )
 .241-223: 34، شماره 9، دوره مدیریت عمومی های پژوهشدانشگاه سیستان و بلوچستان، 

علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد  (. دیدگاه اعضای هیئت1393باستانی، پیوند؛ امینی، میترا؛ طاهر نژاد، علی و روح اللهی، نیره السادات )
 .16-7: 1، شماره 2، دوره حیدریه فصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی تربتفی، نظام ارزشیابی معلمان: یک مطالعه کی

های آموزشی درس زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی  ای (. تحلیل و ارزشیابی محتوای چند رسانه1385زارعی زوارکی، اسماعیل و عوض زاده، ایرج. )
 .116-75: 4پیاپی  - 4، شماره 2دوره ، سی تربیتیشنا فصلنامه روانای مایر،  بر اساس اصول طراحی چندرسانه

درسی رشته کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دیدگاه  برنامه(. ارزشیابی کیفیت درونی 1394شبیری، سید محمد و شمسی پاپکیاده، سیده زهرا )

: 9، شماره 3، دوره یو مجاز یآموزشگاه یریادگیپژوهش در  یفصلنامه علم ،نور امیدانشگاه پ یآموزش استادان، دانشجویان و کارشناسان

83-94. 

(. رضایت از کیفیت آموزش و آموزش مجازی در دوران 1390آفاقی، عفت و سجادی، سیده اعظم ) ؛احمدی، یزدان ؛علیاری، شهال ؛فارسی، زهرا
: 2، شماره 23، دوره طب نظامی مجله ،1398-99در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا در نیمسال دوم  19-گیری کووید همه
174-185. 

(. ارزشیابی کیفیت تدریس در آموزش عالی: بررسی برخی 1386معروفی، یحیی؛ کیامنش، علیرضا؛ مهرمحمدی، محمود و علی عسکری، مجید )
 .112-81: 5، شماره 2، دوره مطالعات برنامه درسیها،  دیدگاه

مجله ایرانی  سی نظرات اساتید دانشکده علوم پزشکی جهرم نسبت به ارزشیابی استاد توسط دانشجو،(. برر1381نجفی پور، صدیقه و امینی، میترا )
 .23-23نامه پنجمین همایش کشوری آموزش پزشکی(:  )ویژه 7پیاپی  -1، شماره 2، دوره آموزش در علوم پزشکی

فیت دوره آموزش الکترونیکی رشته آموزش پزشکی بر اساس ( بررسی کی1395نوبخت، ملیحه؛ غالمی، حسن؛ عماد زاده، علی و سرگزی، سمانه )
: 4، شماره 11، دوره مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد معیارهای آموزش الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد،

287-300. 



 

67 
 

Faize, F. A., & Nawaz, M. (2020). Evaluation and Improvement of students' satisfaction in online 

learning during COVID-19. Open Praxis, 12(4), 495-507. 
Fatani, T. H. (2020). Student satisfaction with videoconferencing teaching quality during the 

COVID-19 pandemic. BMC Medical Education, 20(1), 1-8. 

Mariasingam, M. A., & Hanna, D. E. (2006). Benchmarking quality in online degree programs 

status and prospects. Online journal of distance learning administration, 9(3). 
 

  



 

68 
 

 زشیانگ بر کلر یزشیانگ یطراح یالگو کاربست اثر: خط بر آموزش در زشیانگ

 19 دیکوو یپاندوم طیشرا در یدبستان آموزان دانش

 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران، 1فاطمه شهامت دهسرخ

 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران، 2زادهسونیا حسین

 ریزی درسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایراندکتری برنامه، دانشجوی را وقاری زمهریرزه

 مقدمه

( ابعاد 3(WHOگیر )بر اساس اعالم سازمان بهداشت جهانی )یک شرایط بیماری همه عنوان به، COVID- 19پاندومی 

ازاین که پیش(. درحالی2020همکاران، و  4)سیرون اقتصادی، اجتماعی و آموزشی را در جوامع تحت تأثیر قرار داده است

(، این شرایط سبب شد 2020، 5پرداختند )کونیگهای کالسیک به تدریس می معلمان در کالس حاضر بودند و با روش

؛ سیرون و همکاران، 2020، 7تغییر جهت دهند )تزیپوفوس 6های آموزشی با سرعت زیادی به سمت آموزش برخط نظام

افزاری مربوط به آن، علم بشر را به سمت افزاری و نرمعادی این نوع آموزش با تمام امکانات سخت (. اگرچه در شرایط2020

های مختلف (، اما تغییر سریع به آموزش برخط، مشکالتی در حوزه2020، 8)رتن دهد میانقالب بزرگ آموزشی سوق 

برخی از  .(2020، 9طی مرتبط باشد )محیوبهای تکنیکی، علمی و ارتباآموزشی به دنبال دارد که ممکن است به حوزه

کاربران را ناامید، سردرگم و عالقه  توانند میآموزش الکترونیکی با طراحی ضعیف و نامناسب  های سیستممطالعات نشان داده 

ی (. به همین دلیل ممکن است گاهی یادگیرندگان از انگیزه الزم برا2010، 10آنان به یادگیری را کاهش دهند )ساریلوما

های خاص خود را دارند که  های یادگیری الکترونیکی چالشگفت محیط توان میشرکت در کالس برخوردار نباشند بنابراین 

های آن کاهش انگیزه فراگیران به علت یکنواختی محیط یادگیری، نبود ارتباط چهره به چهره بین مدرس و ترینیکی از مهم

هرحال در شرایط پاندومی تغییر از آموزش چهره به چهره به آموزش برخط نه یک فراگیران و فراگیران با یکدیگر است. به

 های نظری و کاربردی است.ناپذیر بوده که نیازمند تدقیقشده و خواسته، بلکه ضرورتی اجتنابریزیفرایند برنامه

 های انگیزهایندهای انگیزشی از برخط، کار بر فر های یطمحچهره به چهره به  های یطمحپژوهشگران معتقدند در تغییر از 

(. موفقیت آموزش 2021؛ چیو و همکاران، 2018، 12ضروری است )چیو و هیو 11دارندهنگه های انگیزهنخستین برانگیزاننده تا 
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(. 2018و المیاه،  2و پذیرش این نظام توسط وی است )شاوایی آموز دانش 1مجازی و الکترونیکی وابسته به خواهان بودن

و  5؛ کووک1979، 4شناخته شده است )کلر 3ترین عامل یادگیری معنادار مهم عنوان بهانگیزش در تحقیقات بسیاری رو ازاین

در تجربه یادگیری، اقدامات آموزش مجازی ناموفق  آموزان دانش بدون انگیزه مناسب برای درگیر کردن (.2009همکاران، 

یادگیری خودتنظیم هستند دشوار  های مهارتادی که فاقد انگیزه و خواهد بود و یادگیری از طریق آموزش مجازی برای افر

بود تا درنهایت آموزشی اثربخش  آموزان دانشاست. بر این اساس باید به دنبال راهی جهت افزایش انگیزش در یادگیری 

 محقق شود.

این مسئله را  6راحی آموزشیفردی یادگیرنده است، اما الزم است معلم نیز از منظر ط های یژگیوگرچه انگیزش یکی از 

و سازگاری با نیازهای انگیزشی  یریگ اندازههای یادگیری برخط (. در محیط2009موردنظر قرار دهد )کووک و همکاران، 

و از این طریق  گیرد میهای آموزشی از طریق طراحی آموزشی صورت . افزایش انگیزه در محیطیابد میاهمیت بیشتری 

(. یکی از جوانب اصلی طراحی 1390لیه تضمین اثربخشی آموزش را بنا نهاد )فردانش و همکاران، های اوپایه تواند می

در  شوند میآموزشی، انگیزش فرد است و شناسایی و درک راهبردهای طراحی آموزشی که منجر به افزایش انگیزه یادگیرنده 

(. برای ایجاد انگیزش الگوهای زیادی وجود دارد. 2008و همکاران،  7ارتقای عملکرد و یادگیری مؤثر خواهند بود )جانگ

است. فقدان توجه به انگیزش یادگیرنده در  8یکی از الگوهای مؤثر و مشهور در این زمینه، طراحی آموزشی انگیزشی کلر

 12و رضایت 11، اعتماد10، ارتباط9که متشکل از چهار مؤلفه توجه ARCS یزشیآموزش سبب شد که کلر مدل طراحی انگ

 (.2010؛ کلر، 1987ایجاد انگیزش در یادگیری ارائه کند )کلر،  منظور بهرا است 

، پژوهش پیش روی با هدف 19گیری کووید با توجه به اهمیت طراحی آموزشی در محیط آموزشی برخط در شرایط همه

 های مؤلفهر انگیزش و بررسی تأثیر الگوی طراحی انگیزشی کلر در آموزش الکترونیکی درس تفکر و پژوهش ششم ابتدایی، ب

 آن در آموزش برخط صورت گرفته است.

 روش پژوهش

آزمون با گروه کنترل پس -آزمونشبه آزمایشی است که از طرح پیش یها طرحپژوهش حاضر از نوع کاربردی و در زمره 

احیه هفت مشهد است وپرورش ندختر پایه ششم آموزش آموزان دانشی آماری پژوهش کلیه جامعه برابر استفاده شده است.
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در دسترس  صورت بهاز این جامعه یک مدرسه  در این پایه مشغول به تحصیل هستند. 1399-1400که در سال تحصیلی 

 نفر( در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. 74نفره )درمجموع  37انتخاب و دو کالس 

( استفاده شد CISامه انگیزشی بودن تدریس )های پژوهش، از پرسشنبا توجه به هدف تحقیق، برای ارزیابی فرضیه

 های مؤلفه(. مقیاس مذکور به ارزیابی انگیزشی بودن تدریس برای یادگیرندگان و اطالع از عالیق آنان نسبت به 2010)کلر،

د کمی امتیاز( تا ح 1گویه بسته پاسخ پنج ارزشی )نادرست ) 34که در  پردازد یمچهارگانه توجه، ارتباط، اعتماد و رضایت 

امتیاز(( تنظیم شده است. محدوده نمرات این پرسشنامه بین  5درست تا حد متوسط درست، معموالً درست و کامالً درست )

تعیین روایی این پرسشنامه  منظور به. باشد میاست و امتیاز باال به معنای عالقه به درس بیشتر و انگیزش بیشتر  170تا  34

روایی پرسشنامه را مطلوب گزارش  ها آنتخصصی از طریق اساتید رشته علوم تربیتی اقدام و از روایی محتوا به شیوه داوری 

اند. پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ چهار مؤلفه پرسشنامه انگیزشی بودن کرده

 88/0و مقیاس کل )انگیزشی بودن تدریس(  80/0، رضایت 57/0، اعتماد 77/0، ارتباط 62/0تدریس، به ترتیب، توجه 

 (.1386ها از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار هستند )غزنوی، مؤلفه یاهایگوو  باشد می

 روش اجرا

از  یا مجموعه( 1392)کنعانی و اسکندری،  اجرای پژوهش، ابتدا بر اساس راهبردهای طراحی انگیزشی کلر منظور به

ششم  آموزان دانشاجرا برای راهبرد، با تائید متخصص علوم تربیتی، موارد قابل 18م و از بین راهبردهای انگیزشی فراه

مشکل بودن و اعتماد به خود از مؤلفه اعتماد و استراتژی پیامدهای منفی از  های یاستراتژابتدایی در کالس برخط، انتخاب و 

ش از اجرای یه و سپس این راهبردهای کاربردی نهایی شد. پمؤلفه رضایت به دلیل عملی نبودن در آموزش برخط کنار گذاشت

دو گروه قرار گرفت.  آموزان دانشبرخط در اختیار  صورت بهآزمون( در گوگل فرم و فاز اصلی پژوهش، پرسشنامه مذکور )پیش

ی توسط متخصص اطمینان از تسلط معلم بر آموزش با تلفیق عناصر طراحی انگیزشی کلر، ابتدا سه جلسه آموزش منظور به

علوم تربیتی و پژوهشگر برای معلم کالس گروه آزمایش برگزار شد. در فاز اصلی پژوهش معلم اقدام به آموزش با تلفیق 

 8های درس نمود. جلسات تدریس مبتنی بر این الگو برای گروه آزمایش به مدت الگوی طراحی انگیزشی کلر در ساعت

زمان آموزش گروه گواه  زش مجازی شبکه شاد توسط معلم کالس برگزار شد. همدقیقه در فضای آمو 45جلسه، هر جلسه 

 بدون تلفیق عناصر انگیزشی کلر و به روش معمول ارائه درس توسط معلم، در حال اجرا بود.

گذاری کردند. پس از انجام نمره آزمون( را تکمیلمجدداً پرسشنامه انگیزشی بودن تدریس )پس ها گروهپس از اتمام آموزش، 

 از طرح کوواریانس چند متغیره استفاده شد. ها دادهمنتقل و برای تحلیل  SPSS 22افزار  ، نمرات به نرمها پرسشنامه

 پژوهش های یافته

میانگین  1نفره( آزمایش و کنترل قرار داده شدند. جدول  37دختر پایه ششم در دو گروه ) آموز دانش 74در این پژوهش تعداد 

 .دهد میدو گروه را نشان  یها یآزمودنآن برای  های مؤلفهدارد نمرات انگیزش و و انحراف استان
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 های دو گروهآن برای آزمودنی های مؤلفهمیانگین و انحراف معیار نمرات انگیزش و  -1جدول 

 گروه

 متغیر مرحله

 (=37nگروه کنترل ) (=37nگروه آزمایش )

 رانحراف معیا میانگین انحراف معیار میانگین

 توجه
 70/3 10/31 14/6 02/27 آزمونپیش

 84/4 78/27 62/5 56/31 آزمونپس

 ارتباط
 01/5 94/36 56/5 35/32 آزمونپیش

 28/5 18/34 50/4 83/36 آزمونپس

 اعتماد
 88/4 54/32 20/5 86/30 آزمونپیش

 39/4 51/30 88/4 75/31 آزمونپس

 رضایت
 40/5 89/37 49/6 02/32 آزمونپیش

 03/6 94/35 44/5 59/35 آزمونپس

 نمره کل انگیزش
 83/15 48/138 94/18 27/124 آزمونپیش

 28/17 43/128 04/17 75/135 آزمونپس

آن، در آموزش برخط درس تفکر و  های مؤلفهآزمون فرضیه تأثیر الگوی طراحی انگیزشی کلر بر افزایش انگیزش و  منظور به

لیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. در این تحلیل، گروه )گروه آزمایش و گروه کنترل( پژوهش، از روش آماری تح

متغیر  عنوان بهآزمون توجه، ارتباط، اعتماد، رضایت و نمره کل انگیزش در پیش های مؤلفهعامل بین آزمودنی، نمرات  عنوان به

ارائه  3و  2 یها جدولته وارد مدل شدند. نتایج این تحلیل در متغیر وابس عنوان بهآزمون کنترل و نمرات این متغیرها در پس

 شده است.

 های دو گروهآن در آزمودنی های مؤلفهنتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری جهت مقایسه انگیزش و  -2جدول 
 اندازه اثر مقدار معناداری Fمقدار  خطا df فرضیه df مقدار ارزش نام آزمون

 24/0 0 /001 5 /08 65 4 0 /76 المبدای ویکلز

که بین دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر جدیدی که از ترکیب خطی  دهد مینشان  2نتایج آزمون المبدای ویلکز در جدول 

= p<08/ 5 ,0 /001 المبدای ویکلز،=0 /76کلی تفاوت معناداری وجود دارد ) صورت بهشده، متغیرهای وابسته حاصل

(65،4)(F. 

 و کنترل شیدو گروه آزما یبرا یگروه نیاثرات ب انسیکووار لیتحل جینتا -3جدول 

 مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F داری معنی اندازه اثر
 شاخص آماری

 متغیر

 عالقه 74/269 1 74/269 37/9 003/0 12/0

 ارتباط 69/104 1 69/104 22/4 04/0 06/0

 داعتما 82/35 1 82/35 73/1 19/0 02/0

 رضایت 006/0 1 006/0 001/0 98/0 001/0

 نمره کل انگیزش 46/1060 1 46/1060 98/3 04/0 05/0
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( و =3F= ،05/ 0P /98، بین دو گروه آزمایش و کنترل در نمره کل انگیزش )گردد میمشاهده  3چنانچه در جدول 

ازنظر  داری معنیآزمون تفاوت رحله پس( در م=4F= ،04/ 0P /22( و ارتباط )=9F= ،001/ 0P /37توجه ) های مؤلفه

( تفاوت =0F= ،98/ 0P /001( و رضایت )=1F= ،19/ 0P /73اعتماد ) های مؤلفهحال در آماری وجود دارد. بااین

های بیشتر گروه آزمایش در مرحله پسدهنده میانگینکه نشان 1وجود نداشت. با توجه به نتایج مندرج در جدول  داری معنی

دار نتیجه گرفت تفاوت معنی توان میعالقه و ارتباط است،  های مؤلفهمقایسه با گروه کنترل در نمره کل انگیزش و آزمون در 

حال نتایج نشان عالقه و ارتباط در بین گروه آزمایش و کنترل به نفع گروه آزمایش. بااین های مؤلفهدر نمره کل انگیزش و 

دستوجود نداشت. بر اساس نتایج به داری معنیآزمون تفاوت رضایت در مرحله پساعتماد و  های مؤلفهداد بین دو گروه در 

 های مؤلفهولی برای  شود میتوجه و ارتباط تائید  های مؤلفهگفت که فرضیه پژوهش برای نمره کل انگیزش و  توان میآمده 

 .شود نمیاعتماد و رضایت تائید 

 گیرینتیجه

 طراحی انگیزشی کلر در آموزش برخط درس تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی در گروهنشان داد که  ها دادهنتایج تحلیل 

توجه و  های مؤلفهشده است. این تأثیر معنادار در مورد  آموزان دانشافزایش انگیزش در  معناداری، باعث طور بهآزمایش 

معناداری باعث  طور بهکلر  ARCSدل . نتایج حاکی از آن است که آموزش تفکر و پژوهش طبق مشود میارتباط نیز دیده 

با این درس، در آموزش برخط  آموزان دانشبه درس تفکر و پژوهش و افزایش ارتباط  آموزان دانشافزایش توجه و عالقه 

 نشان نداد. آموزان دانشاعتماد و رضایت  های مؤلفهاین تأثیر را در مورد  ها دادهشده است؛ اما بررسی 

که طراحی انگیزشی در این مدل آموزش بر انگیزش و ابعاد مختلف  دهند یمه آموزش برخط، نشان نتایج مطالعات در زمین

؛ 2016، 4؛ چانگ و شیه3،2016؛ کاراکیس و همکاران2018، 2؛ وو2018، 1یادگیری تأثیرگذار بوده است )تورل و سانال

؛ 2008، 9؛ هوت و همکاران2009، 8آکار ؛2010؛ کلر، 2012، 7؛ جوکلوا2014، 6؛ هیانگ و همکاران2015، 5چانگ و چن

 (.2003، 11و گابریل 2005، 10چوی و جانسون

اند مختلف اثربخشی الگوی طراحی انگیزشی کلر در آموزش مجازی را بر مؤلفه توجه یادگیرندگان نشان داده های پژوهش

بیانگر افزایش توجه یادگیرندگان  اه پژوهش(. همسو با نتایج این مطالعه، 2020؛ اوکار و کمتپه، 2017، 12)کورت و کچیک

(. در تبیین اثربخشی 2012( با یافته فوق ناهمخوان است )وو و همکاران، 2012بوده است. نتایج پژوهش وو و همکارانش )
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گفت که اکثر  توان میکارگیری طراحی انگیزشی کلر بر مؤلفه توجه انگیزش، در آموزش برخط درس تفکر و پژوهش، به

مثال، عنوانردنظر کلر در راستای تقویت این مؤلفه کامالً قابلیت اجرایی در آموزش برخط را داشتند. بهراهکارهای مو

وجو در راهبرد تحریک طبعی در راهبرد تحریک ادراکی، راهکارهای مشارکت و پرسراهکارهای عینی سازی و شوخ

 ثر بود.توجه فراگیران بسیار مؤکاوشگرانه و درنهایت راهبرد تنوع در جلب

از حیث اثربخشی مدل انگیزشی کلر در آموزش الکترونیکی درس تفکر و پژوهش در برقراری ارتباط، پژوهش پیش روی با 

. در باشد می( ناهمسو 2014؛ هیانگ و همکاران، 2012)جاکلوا،  های پژوهش( همسو و با نتایج 2015نتیجه پژوهش اردغلو )

ی انگیزشی کلر بر مؤلفه ارتباط انگیزش در آموزش مجازی درس تفکر و پژوهش، تبیین اثربخشی آموزش الکترونیکی طراح

در انتخاب فعالیت دلخواه برای  آموزان دانششده در این الگو ازجمله آزاد گذاشتن گفت راهکارهای انگیزشی توصیه توان می

)تجربه( و دعوت از  آموزان دانشقبلی  یها دانستهانجام دادن )حق انتخاب دادن(، برقراری ارتباط بین محتوای هر درس با 

بیان تجربیاتشان )الگوسازی( در آموزش مجازی این درس کامالً قابلیت اجرایی و  منظور بهافراد موفق و فراگیران سابق 

 درنتیجه اثربخشی داشتند.

( و وو و 1994) 1راسلمالر و  های پژوهشدو گروه با نتایج  آموزان دانشمعنادار نشدن تفاوت نمرات اعتماد و رضایت 

( ناهمسو است چراکه اقدامات این دو 2019( و اوکار و کمتپه )2016چان و چن ) های پژوهش( همسو و با 2012همکاران )

ها و  پژوهشگر در راستای اعتمادسازی شامل ارائه بازخورد در قالب نمره نامه، روشن و واضح اعالم نمودن چارچوب فعالیت

تأثیرگذارتر از اقدامات پژوهش حاضر بود که دلیل اصلی آن به تفاوت در نوع محتوای آموزشی، قطعی و انتظارات دوره بسیار 

مانند  ای یرمنتظرهغ یها پاداشانگیزشی بهبود رضایت )اهدا  های یاستراتژگشت و نسبی بودن پاسخ سؤاالت دروس برمی

( به دلیل سن بیشتر فراگیران و در دست کنندگان شرکتبرای مربوط به دوره و امتحانات  های یمیلاو  ها یامپکتاب و ارسال 

که راهکارهای ایجاد رضایت در پژوهش حاضر تنها بازخوردهای داشتن امکانات بیشتر قابلیت اجرایی بیشتری داشت. درحالی

 .شد ینماز آن آگاه  آموز دانشامتیاز بود که بعضاً به دلیل مشکل در برقراری ارتباط  یها کارتکالمی و 

. وی راهکارهای عملی داند یم( مؤلفه اعتماد را ایجاد انتظارات مثبت برای دستیابی به موفقیت در بین فراگیران 1987کلر )

 یها تالشنفس در موفقیت )کمک به ایجاد اعتمادبه یها فرصتبرای این منظور را الزامات یادگیری )ایجاد انتظارات مثبت(، 

ر یادگیری( و کنترل شخصی )موفقی را حاصل تالش شخصی ارزیابی کند نه عوامل بیرونی( مکرر فراگیران برای موفقیت د

و نیز راهکارهای انگیزشی برای ایجاد رضایت در فراگیر را تقویت ذاتی )دعوت از فردی برای الگو گرفتن(،  گیرد میدر نظر 

توجه به سبک تحلیلی بودن کتاب و تأکید بر  ؛ اما در درس تفکر و پژوهش باکند میبیرونی و عدالت قلمداد  یها پاداش

جهت فکری تعیین کند و او را به سمت پاسخ صحیح  آموز دانشبرای  تواند ینم، معلم آموزان دانشپرورش تفکر انتقادی در 

پرسیدن او که نشانگر طرز تفکرش هستند بشنود و او را با  یها پاسخهمراه بوده  آموز دانشسوق دهد بلکه تنها قادر است با 

برساند. درنتیجه اعتماد و رضایت  تر جامعتر و پاسخ منطقی و سؤاالت بیشتر و بازخورد دادن به سمت دستیابی به جواب کامل

ابتدایی خیلی محدود قابلیت عملی شدن  آموزان دانشبرای درس تفکر و پژوهش مخصوصاً در شرایط آموزش مجازی برای 

 را دارا هستند.

                                                           
1
. Maller & Rusell 
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 آموزان دانشآمده نشان داد که آموزش برخط بر اساس مدل انگیزشی کلر در درس تفکر و پژوهش دستطورکلی نتایج بهبه

 های یاسمقای بر خرده مالحظهتوجه و ارتباط آن تأثیرگذار است؛ و اثر قابل های یاسمقو خرده  زشیبر انگپایه ششم ابتدایی 

 اطمینان و رضایت انگیزش ندارد.

 منابع

 وپرورش آموزش در 6 - 3 - 3 آموزشی نظام یها چالش و (. مشکالت1396هژبری، عذرا ) و بیگم علمداری، فرسا ؛ اصغرپوررضا سیدپور،  ابراهیم
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 میزان بر آن اثربخشی و کلر انگیزشی-آموزشی بسته طراحی و تدوین. (1397مجید ) حاجبی، ضرغام حسن و ،ینیحس رزایم شهرزاد؛ سراوانی،

 53.-59: 5 شماره ،11 پزشکی، دوره علوم در آموزش دانشجویان، راهبردهای انگیزش

 مداوم آموزش انگیزش و یادگیری ی مقایسه (.1391صغرا ) عمرانی، منصور و رضایی، محمدرضا؛ سرمدی، عیسی؛ ،زاده میابراه هاشم؛ فردانش،

، شماره 12، دوره پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله. انگیزشی و آموزشی طراحی الگوهای تلفیق از استفاده اب پزشکی جامعه الکترونیکی

5 :376-364 

Almaiah, M. A., Al-Khasawneh, A. & Althunibat, A. (2020). Exploring the critical challenges and 

factors influencing the E-learning system usage during COVID-19 pandemic. Education and 

Information Technologies, 25(6): 5261-5280. 

Artino, A. R. (2008). Motivational beliefs and perceptions of instructional quality: predicting 

satisfaction with online training. Journal of Computer Assisted Learning, 24(3), 260-270. 

Chang, C., Chang, C.-K., & Shih, J.-L. (2016). Motivational strategies in a mobile inquiry-based 

language learning setting. System, 59, 100-115. 
Cheng, Y. & Yeh, H. (2009). From concepts of motivation to its application in instructional design: 

Reconsidering motivation from an instructional design perspective. Br. J. Educ. Technol., 40: 597-605. 

Chiu, T. K. F. & Hew, K .(2018) .Factors influencing peer learning and performance in MOOC 

asynchronous online discussion forum. Australasian Journal of Educational Technology, 34: 

16-28. 

Chiu, T. K. F., Lin, T.-J. & Lonka, K. (2021). Motivating Online Learning: The Challenges of 

COVID-19 and Beyond. The Asia-Pacific Education Researcher, 30(3): 187-190. 

Choi, H. J. & Johnson, S. D. (2005). The Effect of Context-Based Video Instruction on Learning 

and Motivation in Online Courses. American Journal of Distance Education, 19(4): 215-227. 

Çolakoğlu, Ö. & Omur, A. (2010). Motivational measure of the instruction compared: Instruction 

based on the ARCS Motivation Theory V.S. traditional instruction in blended courses. The 

Turkish Online Journal of Distance Education, 11. 

Cook, D. A., Beckman, T. J., Thomas, K. G. & Thompson, W. G. (2009). Measuring motivational 

characteristics of courses: applying Keller's instructional materials motivation survey to a 

web-based course. Acad Med, 84(11): 1505-1509. 

Durrani, U. K. & Kamal, M. M. (2021). Application of ARCS Model for a Blended Teaching 

Methodologies: A Study of Students ’Motivation amid the COVID-19. EAI Endorsed 

Transactions on e-Learning, 7: 168721. 

Erdoğdu, F. & Karatas, F. (2016). Examining the Effects of Gamification on Different Variables in 

Science Education. 

Huang, W.-H. D., Hood, D. W. & Yoo, S. J. (2014). Motivational support in Web 2.0 learning 

environments: a regression analysis based on the integrative theory of motivation, volition and 

performance. Innovations in Education and Teaching International, 51(6): 631-641. 



 

75 
 

Huang, B. & Hew, K. (2016). Measuring Learners’ Motivation Level in Massive Open Online 

Courses. International Journal of Information and Education Technology. 6. 759-764. 

10.7763/IJIET.2016.V6.788. 

Huett, J., Young, J., Huett, K. C., Moller, L. A. & Bray, M. (2008). Supporting the Distant Student: 

The Effect of ARCS-Based Strategies on Confidence and Performance. The Quarterly Review 

of Distance Education, 9: 113-126. 

Jang, K.-S., Hwang, S. & Choi, J. (2008). Internet Addiction and Psychiatric Symptoms Among 

Korean Adolescents. The Journal of school health, 78: 165-171. 

Jokelova, A. (2012). Effects of Relevance- and Confidence-Enhancing Motivational Strategies, 

Suggested Strategies, and Statements on Academic Performance and Course Satisfaction in 

Undergraduate Students of a Blended Public Speaking Course University of South Alabama. 

Keller, J., & Suzuki, K. (2004). Learner motivation and E-learning design: A multinationally 

validated process. Learning, Media and Technology, 29: 229-239. 

Keller, J. M. (1979). Motivation and instructional design: A theoretical perspective. Journal of 

instructional development, 2(4): 26. 

Keller, J. M. (1987). Development and use of the ARCS model of instructional design. Journal of 

instructional development, 10(3): 2. 

Keller, J. M. (2010). Motivational Design for Learning and Performance: The ARCS model 

approach. New York, NY: Springer. 

Keller, J. M. (2017). The MVP Model: Overview and Application. New Directions for Teaching 

and Learning, 2017(152): 13-26. 

König, J., Jäger-Biela, D. J. & Glutsch, N. (2020). Adapting to online teaching during COVID-19 

school closure: teacher education and teacher competence effects among early career teachers 

in Germany. European Journal of Teacher Education, 43(4): 608-622. 

Kurt, P. & Kecik, I. (2017). THE EFFECTS OF ARCS MOTIVATIONAL MODEL ON 

STUDENT MOTIVATION TO LEARN ENGLISH. 

Loorbach, N., Peters, O., Karreman, J. & Steehouder, M. (2015). Validation of the Instructional 

Materials Motivation Survey (IMMS) in a self-directed instructional setting aimed at working 

with technology. British Journal of Educational Technology, 46(1): 204-218. 

Mahyoob, M. (2020). Challenges of e-Learning during the COVID-19 Pandemic Experienced by 

EFL Learners. Arab World English Journal, 11: 351-362. 

Mohhamadaminzade, L. (2015). Investigation the Effect of Keller’s Keller’s motivational design 

model on Learning and Self Regulation in Students Allame university, Tehran, Iran. (persian) 

Moller, L., & Russell, J. D. (1994). An application of the ARCS model design process and 

confidence-building strategies. Performance Improvement Quarterly, 7(4): 54-69. 

Muilenburg, L. & Berge, Z. (2005). Student Barriers to Online Learning: A Factor Analytic 

Study. Distance Education - DISTANCE EDUC, 26: 29-48. 

Ratten, V. (2020). Coronavirus (Covid-19) and the entrepreneurship education community. Journal 

of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 14(5): 753-764. 

Shawai, Y. G. & Almaiah, M. A. (2018). Malay Language Mobile Learning System (MLMLS) 

using NFC Technology. International Journal of Education and Management Engineering, 8: 

1-7. 

Shellnut, B., Knowlton, A. & Savage, T. (1999). Applying the ARCS Model to the Design and 

Development of Computer-Based Modules for Manufacturing Engineering Courses. 

ducational Technology Research and Development, 47(2):100-110. 

Siron, Y., Wibowo, A. & Narmaditya, B. (2020). Factors affecting the adoption of e-learning in 

Indonesia: Lesson from Covid-19. Journal of Technology and Science Education, 10: 282. 

Small, R. (2000). Motivation in Instructional Design. Teacher Librarian, 27. 

Tzifopoulos, M. (2020). In the shadow of Coronavirus. Distance education and digital literacy 

skills in Greece. International Journal of Social Science and Technology, 5(2): 1-14. 



 

76 
 

Ucar, H. & Kumtepe, A. T. (2020). Effects of the ARCS-V-based motivational strategies on online 

learners' academic performance, motivation, volition, and course interest. Journal of 

Computer Assisted Learning, 36(3): 335-349. 

Wlodkowski, R. J. (1999). Enhancing Adult Motivation to Learn: A Comprehensive Guide for 

Teaching All Adults. Wiley. 

Wu, P.-L., Tsai, C. H., Yang, T. H., Huang, S. H., & Lin, C. H. (2012). Using ARCS Model to 

Promote Technical and Vocational College Students’ Motivation and Achievement. 

International Journal of Learning, 18: 79-92. 

Wyss, J., Lee, S.-E., Domina, T. & MacGillivray, M. (2014). Cotton Island: Students’ learning 

motivation using a virtual world. Decision Sciences Journal of Innovative Education, 12, 3, 

219-232. 

ZANDI, T. & Hosseini, a. (2019). The effectiveness of combining the Keller’s motivational design 

model with science course on achievement emotions of students. journal OF research IN 

educational systems, 12(43): 15. 

 

 

  



 

77 
 

 مقطع ابتدائی در دوران کرونا درسی برنامهوایتی سه سویه از ر

 ریزی درسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران دانشجوی دکتری برنامه، 1سمانه صاحبی

 ریزی درسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران دانشجوی دکتری برنامه، 2طاهره روضه

 سی، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایراندر یزیر برنامهدانشجوی کارشناسی ارشد ، 3فائزه الیاسی

 مقدمه

گذاری اجتماعی در بسیاری از  گیر جهانی اعالم شد و فاصله یک بیماری همه عنوان به 2020مارس  12کرونا در  ویروس

درصد از مناطق را تحت  94ها برای جلوگیری از این مشکل پذیرفته شد و تعطیلی مدارس و سایر فضاهای یادگیری  مکان

برای کمک به حذف این بیماری، دغدغه تدوین و  ها دانشگاه(. از آغاز تعطیلی مدارس و 2020یر قرار داد )سازمان ملل،تأث

های  ترین چالش نظام ها در منزل و در شرایط قرنطینۀ خانگی به بزرگ های تحصیلی برای تداوم آموزش اجرای برنامه

 (.1399یمی و فردین، وپرورش تبدیل شده است )سل آموزشی یعنی هم آموزش

های جدی برای آموزش، آموزش از طریق فضای مجازی بود. در این شیوه آموزش، فراگیر  در این شرایط، یکی از گزینه

، شود میای که به وی داده  برخط دریافت کرده و در طول سال تحصیلی، هرزمانی که بخواهد با گذرواژه صورت بهدروس را 

 (.1388مطالب را دریافت کند )علیاری، برومند و عالیخانی، وارد کالس شده و  تواند می

مؤثرترین روش یاددهی یادگیری  عنوان بهاز سوی یونسکو  2005های آموزشی مبتنی بر فضای مجازی در سال  هرچند روش

اده نبودن های مناسب فناوری اطالعات در کشور و آم ( فقدان بسیاری از زیرساخت1399معرفی شده است )سلیمی و فردین، 

ها و مشکالت  و و نبود تجهیزات اولیه همچون تبلت و موبایل از سوی دیگر چالشسمهارت فناوری اطالعات در معلومان از یک

ای که تحقق عدالت  گونه برخوردار این مشکالت در بیشترین درجه خود وجود دارد به زیادی را به وجود آورد. در مناطق کم

 .گردد می، والدین و معلمان آموزان دانشبب سردرگمی پذیر نیست و س آموزشی امکان

، اولیاء و معلمان در نظر گرفت. چراکه بیشترین تأثیر و ارتباط را این آموزان دانش تواند میوپرورش را  ذینفعان اصلی آموزش

ها جهت درک  رترین روشها، یکی از بهترین و مؤث آن های دیدگاهسه گروه با نظام آموزشی )مدارس( دارند. توجه به نظرات و 

 حل و راهکارها از سوی دیگر است. و و یافتن راهسهای موجود از یک-مشکالت و چالش

های موجود در آموزش دوران کرونا و نیز دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات ذینفعان  لذا در این پژوهش با هدف درک چالش

وامل مربوط به انگیزه، مزایا و معایب آموزش مجازی، ارزشیابی وپرورش، با هر سه گروه گفتگو انجام گرفت. ع اصلی آموزش

که  باشد میهای آن و در آخر راهکارهای پیشنهادی، مقوالت مستخرج از مصاحبه با مخاطبین این پژوهش  مجازی و چالش

 از منظر هر گروه از مخاطبین بررسی گردید.

                                                           
1. samaneh.sahebi@yahoo. com 
2. trozeh1361@gmail.com 
3. faezeh.elyasi.fe@gmail.com 
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 روش پژوهش

 ( استفاده 1978کالیزی ) یا مرحلهرشناسی بوده که از الگوی هفت کیفی و از نوع پدیدا های پژوهشاین پژوهش جزء 

 آوری جمعپرداخته و سپس اقدام به  ها پاسخشده است. بر اساس این الگو، پس از انجام مصاحبه، در ابتدا به مطالعه همه 

ت. جامعه آماری در این ساختمند استفاده شده اس پیرامون موضوع از مصاحبه نیمه کنندگان مشارکت یها قرائتتوصیفات و 

بودند. برای انتخاب نمونه از رویکرد هدفمند  ابتدایی شهرستان کالت مقطع آموزان دانشپژوهش تمامی معلمان، والدین و 

مالکی و معیار اشباع نظری استفاده شد. در ابتدا با توجه به وضعیت برخورداری، مدارس به دودسته نیمه برخوردار و نا 

نفر  18و درمجموع  آموز دانشده و سپس از هر دسته، شش نفر از معلمان، شش نفر از اولیاء و شش نفر از ش برخوردار تقسیم

مندی و داشتن اطالعات کافی از روند آموزش سال گذشته  انتخاب شدند. شرط انتخاب، تمایل به شرکت در پژوهش، دغدغه

بودند و با  information rich 1ه تعبیر گال، بورگ و گالبود؛ یعنی افرادی انتخاب شدند که دارای اطالعات فراوان و ب

 خوبی آشنا بودند. ها و مشکالت آموزش به چالش

صوت برای افراد در فضای مجازی ارسال شد.  صورت بهتلفنی یا پیام( موضوع گفتگو  صورت بهبر اساس هماهنگی قبلی ) 

 .و تجمیع گردید سازی یادهپموعه عیناً متن یا صوت در قالب یک مج صورت بهشده نیز  ارائه یها پاسخ

پژوهش، عدم اجبار در پاسخ، عدم دریافت مشخصات  یها هدفارائه توضیحات الزم در مورد اهمیت و  مالحظات اخالقی، با

صوتی پس از یادداشت،  های یلفا، محرمانگی و عدم افشای نظرات، اطمینان از حذف آموزان دانشفردی معلمان، والدین و 

 برای ه از نتایج نظرات صرفاً جهت ارتقاء و بهبود کیفیت آموزش و اطالع نتایج پژوهش به والدین رعایت گردید.استفاد

در صورت نیاز، با ایشان تماس گرفته و صحت  کننده، اطمینان از صحت تفسیر و برداشت پژوهشگران از اظهارات هر شرکت

 .اطالعات اشباع شد مصاحبه، 18زم انجام شد. درنهایت پس از تفسیرها با نظر وی بررسی و در صورت نیاز تغییرات ال

شده مجدداً موردبحث و بررسی قرار  شناسایی با استفاده از روش تحلیل مضمون صورت پذیرفت. مضامین ها دادهتحلیل 

از  یریپذ ییدتأ ایه یکتکن از استفاده با ها دادهشده توافق حاصل گردید. اعتبار  گرفتند تا درنهایت روی مقوالت استخراج

اطالعات و همسوسازی پژوهشگران تعیین  آوری جمعطریق خود بازبینی پژوهشگران و اعتمادپذیری با هدایت دقیق جریان 

مقوالت فرعی از  شد. عالوه بر پژوهشگران، متن مصاحبه در اختیار متخصص دیگری قرار داده شد. پس از استخراج دوباره

توسط پژوهشگران، همسویی نگرش پژوهشگران و متخصص  شده با مقوالت استخراج همقایسو  شده ارائه یها پاسخ

 موضوعی ایجاد شد.

 پژوهش های یافته

 عوامل مربوط به انگیزه .1

 عوامل مربوط به انگیزه -1جدول 

 عوامل بیرونی عوامل درونی  تجهیزات و امکانات مخاطب مقوله

عوامل 

 بخش انگیزه

 تقدیر و ارزیابی از کار معلم -تنوع در تدریس  جدید تدریسای در شرایط  رشد حرفه  معلم

 همراهی و تعامل معلم با والدین رشد تحصیلی فرزند ولی

                                                           
1. gall, borg, gall 
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 تالش معلم پیشرفت تحصیلی آموز دانش

 عوامل انگیزه بر

نبود تجهیزات و امکانات  معلم

 )گوشی، تبلت، اینترنت(

 والدین عدم همکاری تدریس مجازی های شیوهعدم تسلط بر 

 ی کاری مشغله --- ولی

 کاری معلم در تدریس کم عدم وجود رقابت در تحصیل آموز دانش

، آموزان دانشدر آموزش دوران کرونا، ازنظر اولیاء و  بخش یزهانگطور که در جدول فوق نمایانگر است، عوامل بیرونی  همان

 ی یزهانگدقیق و مستمر، باعث ایجاد  های یگیریپمند با  دغدغه . معلمانباشد میهای آموزشی وی  مربوط به معلم و فعالیت

انگیزه، نبود تجهیزات و امکاناتی همچون موبایل،  ی پرندهو اولیاء شدند. در میان عوامل از بین  آموزان دانشبیشتر در بین 

 دهنده نشانو ولی است. این موضوع ی انگیزه، مربوط به معلم  تبلت و اینترنت عاملی مشترک بود. عوامل بیرونی از بین برنده

 یادگیری است.-اهمیت این دو عنصر )ولی، معلم( در فرایند یاددهی

 مزایا و معایب .2

 مزایا و معایب آموزش مجازی -2جدول 

 تجهیزات یادگیری-عوامل مربوط به یاددهی  عوامل فردی مخاطب مقوله

ی
جاز

ش م
وز

 آم
ی

زایا
م

 

 معلم
باتجربه و  های معلمان مندی از آموزش بهره

 تبادل تجارب بدون محدودیت جغرافیایی

آموزشی در آموزش،  رسان یامپتنوع در تدریس، ورود 

  استفاده از استیکرهای تشویقی فضای مجازی

 

استفاده از 

 های فناورانه پیشرفت

 در جریان قرار گرفتن از شیوه آموزش معلم ولی
در  روز. تنوع در طول شبانه آموز دانشتعامل معلم با 

 آموزش

 ارتقاء خود راهبری آموز دانش
روزی به آموزش در منزل. وجود انواع  دسترسی شبانه

 ی درس باره ی چندین های یادگیری دروس. مشاهده راه

ی
جاز

ش م
وز

 آم
ب

عای
م

 
 معلم

های ناشی از حضور والدین.  رعایت چارچوب

 روزی معلم درگیری شبانه

 

عدم 

تعامل 

دوسو

 یه

سخت و جدی. تکرار  ورتص بهارائه محتوا 

غایب و کسل  آموزان دانشمطالب برای 

همیشه حاضر. کند نویس  آموزان دانششدن 

 آموزان دانششدن 

نبود امکانات برای 

ساخت کلیپ 

آموزشی. اینترنت 

)نبود، اختالل( 

نداشتن موبایل و 

 تبلت

 ولی
عدم تحقق عدالت آموزشی به دلیل نبود اینترنت 

 و موبایل
 نگام فرزندان به فضای مجازیورود زوده

 عدم ارائه تدریس جذاب و کامل کاهش انگیزه و عدم رغبت به مطالعه آموز دانش

های فناوری،  همسو شدن با پیشرفت تواند میطبق جدول باال، درمجموع مزایای آموزش مجازی از دید سه گروه مخاطب را 

روز و ارتقاء خود راهبری  ار دیدن کلیپ آموزشی در طول شبانهمتنوع تدریس و فرصت چند ب های شیوهاز  یمند بهره

، نبود امکانات )موبایل، اینترنت اند داشتهمعایب آموزش مجازی که هر سه گروه اذعان  ترین یاصلدانست. یکی از  آموز دانش

و  آموزان دانشدر  یانگیزگ یبصحیح آموزش در فضای مجازی باعث  های شیوه. از سوی دیگر ناآگاهی از باشد میو...( 

 معلمان شده است.

 های ارزشیابی مجازی چالش .3
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 های ارزشیابی در آموزش مجازی چالش-3جدول 

 عدم صداقت عدم آگاهی تجهیزات مخاطب مقوله

های ارزشیابی  چالش

 در آموزش مجازی

سرعت پائین  معلم

اینترنت نبود 

چند گوشی و 

یا تبلت در 

 منزل

عدم آشنایی با نحوه کم 

ن حجم فیلم و ارسال آن کرد

 و ...

نبود روش مناسب برای رفع 

 اشکال.

عدم ارزشیابی صحیح و 

استفاده از سؤاالت نادرست 

 موجود در اینترنت

همکاری و پاسخ دادن والدین در 

 ها ارزشیابی

نداشتن انگیزه رقابت به علت 

 اطمینان از رفتن به پایه باالتر.

ایجاد استرس زیاد برای  هعدم برگزاری ارزشیابی صادقان ولی

 آموزان دانش

که منجر به  آموزان دانشتقلب  آموز دانش

که  یآموز دانشعدالتی بین  بی

 شد. خواند می و نمی خواند یمدرس 

ارائه بازخورد دیرهنگام از سوی 

معلم. عدم توجه به اشکاالت 

و رد شدن از مسائل.  آموزان دانش

گیر بودن نوشتن سؤاالت.  وقت

 ن دوستان و نبود رقابت.ندید

ترین موضوعات است. طبق جدول فوق، مشکالت اینترنت و نبود تجهیزات کافی و  پر چالشارزشیابی در فضای مجازی، از 

 های یابیارزش، اولیاء و معلمان در زمان آموزان دانشترین دردسرهای  عدم آشنایی با فرایند کار در فضای مجازی، یکی از مهم

مجازی را زیر سؤال  های یابیارزشو کمک نامحدود اولیاء، اصالت  آموز دانشت. از سوی دیگر تقلب توسط مجازی بوده اس

غلطی همچون ارسال تصویر سؤاالت )که حتی ممکن است  های شیوهبرده است. چالش دیگر، استفاده نادرست معلمان از 

 .باشد می آموز شداننامتناسب و ناصحیح باشد( و عدم بازخورد کافی جهت رفع اشکال 

 راهکارهای اثربخش نمودن آموزش مجازی .4

 راهکارهای پیشنهادی جهت اثربخش نمودن آموزش مجازی -4جدول 

 راهکارها مخاطب مقوله

راهکارهای 

پیشنهادی جهت 

اثربخش نمودن 

 آموزش مجازی

 معلم
ی(. توجیه و آموزش والدین. استفاده از یادگیری معکوس. استفاده از روش ترکیبی )حضوری. مجاز –استفاده از آموزش معکوس 

 چند روش برای ارزشیابی )تلفنی، تصویری، پروژه، مداد کاغذی و ...(

 و اولیا. آموزش مجازی برای والدین. برقراری ارتباط تصویری در زمان ارزشیابی. آموزان دانشها توسط  حضور همیار معلم ولی

 آموز دانش

ویس و یا برقراری تماس  صورت بهها. تدریس توسط خود معلم  آموزشی در ساخت کلیپ مکاستفاده از بازی و ابزارهای ک

ها. ارائه  آموزی در فضای مجازی جهت ایجاد روابط دوستانه توجیه اهداف و انتظارات از بچه های دانش تصویری. تشکیل گروه

 عملی و تحقیق و پژوهش یها پروژه صورت به. ارائه کار آموزان دانشکنفرانس و بیان مطالب توسط 

. دانند یمطبق جدول باال، معلمان استفاده از رویکردهای نوینی همچون آموزش معکوس را ضامن اثربخشی آموزش مجازی 

ها و فراهم نمودن فرصت مشارکت فعال در آن را از راهکارهای اثربخش آموزش  گونه آموزش اولیاء افزایش آگاهی خود ازاین

افزایش جذابیت تولیدات الکترونیکی و نیز ارتباط مستقیم مجازی با معلم را مواردی تأثیرگذار  آموزان شدان. دانند یممجازی 

 .دانند یمدر آموزش مجازی 

 گیری یجهنت

 ی ارائههای ارزشیابی و در پایان پیشنهادات و  در این پژوهش عوامل مؤثر بر انگیزه، مزایا و معایب آموزش مجازی، چالش .1

 جهت اثربخش نمودن آموزش مجازی اهداف فرعی این پژوهش بود. راهکارهایی در
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( پیشنهادات زیر در راستای مقوالت آموزان دانشمجموع در گفتگو با مخاطبین موردنظر این پژوهش )اولیاء، معلمان و  .2

 :گردد میشده در این پژوهش پیشنهاد  مطرح

  و بیرونی معلم حائز اهمیت است. درونی های انگیزهبا توجه به اثرگذاری زیاد معلم، توجه به 

 تواند میی والدین از سوی دیگر،  استفاده از ظرفیت همساالن با توجه به اثرات مثبت آن در یادگیری از یکسو و مشغله 

 ی جایگزین و مطلوبی در جهت تثبیت و پیگیری یادگیری باشد. گزینه

   وران پساکرونا به دلیل ایجاد تنوع در آموزش.حضوری حتی در د یها آموزشهمراه بودن آموزش مجازی در کنار 

 در فضای مجازی. تر کاملهای کامل و مستمر در راستای توانمندسازی معلمان جهت تدریس هرچه بهتر و  ارائه آموزش 

 ها در خصوص نحوه کنترل فرزندان در فضای مجازی آموزش خانواده 

   از سوی  کننده ناراحتنیدن صدا و ندیدن تصویر معلم، از موارد : نشآموز دانشبرقراری ارتباط مستمر و مستقیم معلم با

 اعالم شد. آموزان دانش

  مجازی، طی تعامل و گفتگویی دوطرفه، اولیاء را از فرایند کار  یها آموزشالزم به اولیاء: در ابتدای شروع  یها آموزشارائه

 ها ارائه داد. الزم را به آن یها آموزشمطلع و 

 های شیوهدورهای و یا پایانی و استفاده از  صورت بهداتی جهت برگزاری حضوری ارزشیابی حتی فراهم نمودن تمهی 

 ای و ...( گوناگون )تلفنی، تصویری، پروژه

  به ارزشیابی برای یادگیری( راهکاری مؤثر در جهت حذف تقلب و استفاده از  ها آموختهتغییر نگاه ارزشیابی )ارزشیابی از

 ردی.سؤاالت مفهومی و عملک

همخوانی دارد ازجمله: عبادی  ها پژوهشی آموزش مجازی از نگاه مخاطبین این پژوهش با سایر  شده مزایای عنوان .3

حذف انواع  ترین مزایای آموزش مجازی را امکان ارائه و فراگیری آموزش در هر زمان و مکان دلخواه با ( از مهم1383)

هوشمند از طریق سامانه  صورت بهرداری از بهترین مشاوره آموزشی ، انتخاب دلخواه محتوای دروس، برخوها یتمحدود

آموزشی، برخورداری بهترین شیوه ارزیابی و تحلیل فرایند آموزشی و سنجش میزان پیشرفت فراگیران، برخورداری از یک 

 .داند یم پذیر که مطابق نیاز دانشجو است. کنجکاوی و ابتکار دسترسی به تکنولوژی جدید شیوه مطالعه انعطاف

( اذعان 1400همخوانی دارد ازجمله )پور غفار، جعفرزاده و نظرگیگلو،  ها پژوهشراهکارهای پیشنهادی نیز با بسیاری از  .4

، ابتدا باید خود والدین با فضای مجازی و کار با آن را یاد بگیرند. آموزان دانشوالدین و  -در رابطه با فضای مجازی دارد یم

آشنایی بهتر و صحیح  منظور بههای جامع  ربط با همکاری فعاالن عرصه ارتباطات برنامه سئولین ذیکه م گردد میپیشنهاد 

از فضای مجازی چه در امر تحصیل و چه در سایر  آموزان دانشبر استفاده بهینه  تر مطلوبوالدین با فضای مجازی و نظارت 

 کارکردهای فضای مجازی فراهم کنند.

( 1390های آموزش مجازی نیز با پژوهش افرادی همچون گودرزوند و اسمعیلی ) یان چالشاین پژوهش در ب های یافته .5

در  آموزان دانش، کاهش سطح ایمنی روح و ذهن آموز دانشهمخوانی دارد که معتقدند حذف چهره به چهره مالقات معلم با 

های مخابراتی و ارتباطی، عدم تطابق  اختها، هزینه باال خرید و توسعه تکنولوژی و محدودیت در زیرس برابر امواج رسانه
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 های مهارتمدیریتی و نظارتی، محدود ساختن و صدمه زدن به  های مهارتشده با نیازهای موجود، فقدان  کامل محتوای ارائه

 برای این شیوه آموزشی برشمرد. تواند میارتباطی و اجتماعی را 

 اء، معلم، اولیآموز دانشآموزش مجازی، کرونا،  واژگان کلیدی:

 منابع

 .47-66: 28، شماره ماهنامه آفاق علوم انسانی(. نقش معلم در پرورش یادگیرندگان، 1398احمدخانی، سمیرا )

مجله دستاوردهای نوین در . آموزان دانشارتباط والدین/ -(. آموزش مجازی1400پور غفار، لیال؛ جعفرزاده داشبالغ، حسن و نظرگیگلو، سمیرا )

 .64-58: 37، سال چهارم، شماره سانیمطالعات علوم ان

 یفصلنامه علم(. رابطه مشارکت والدین و در فرایند آموزشی با پیشرفت تحصیلی آنان در دوره ابتدایی، 1390حبیبی، شراره و سراوانی، محمدعلی. )

 .27-1: 29، شماره 7، دوره دانشگاه آزاد واحد بجنورد یتیپژوهشنامه ترب

 .، تهران: نشر موسسه پژوهشی حوزه و دانشگاهمعلم در تربیت دینی نقش(، 1384داودی محمد، )

 .روزنامه رسالت، فرایند مشارکت خانه و مدرسه در نظام آموزشی و تربیتی(. 1385داوودی، نادر. )

ه علمی پژوهش در فصلنامها.  چالش و ها فرصتدر آموزش مجازی، با تأکید بر  ویروس کرونا (. نقش1399فردین، محمدعلی ) ،سلیمی، سمانه

 .60-49 :2، شماره 8دوره ، یادگیری آموزشگاهی و مجازی

(. بررسی رویکرد نوین 1388زاده، عیسی؛ کریم زادگان مقدم، داوود؛ عطاران، محمد؛ مهرداد، رامین و گلستان، بنفشه ) علوی، سیده شهره؛ ابراهیم

: 7پیاپی  -3، شماره 2، دوره آموزش عالی ایرانعلوم پزشکی تهران.  یادگیری الکترونیکی سریع در آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه

67-88. 

، مجله دانشکده پرستاری ارتش (. راهنمای عملی طراحی برنامه آموزشی مبتنی بر وب،1388علیاری، شهال؛ برومند، سهیال و عالیخانی، شیرین )

 .1، شماره: 9دوره: 

 ، تهران. سمت.های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی روش(. 1394ن )گال، بورگ و گال. ترجمه دکتر نصر و همکارا

، نشریه رهیافتی نو در مدیریت آموزشبراثر بخشی آموزش،  ها دادهکارگیری فناوری  (. تأثیر به1390گودرزوند چگینی، مهرداد و اسمعیلی، معصومه )

 .5-3: 3، شماره 2دوره 

پنجمین رویکرد ابتدایی بر اساس تعالیم مقدس اسالمی،  آموزان دانشبررسی نقش معلم بر تربیت اخالقی و دینی  .(1396نقدی آستمال، ظریفه )

 همایش ملی در علوم انسانی و مدیریت.

 .مربیان و اولیا ، تهران: انجمنها و مسئولیت وظایف ساختار، مربیان، و اولیا انجمن(. 1383جعفر ) اول، بخت جوان و صداقت وفادار،

Al-Rabiaah, A., Temsah, M. H., Al-Eyadhy, A. A., Hasan, G. M., Al-Zamil, F., Al-Subaie,  

S. & Somily, A. M. (2020). Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus (MERS-CoV) 

associated stress among medical students at a university teaching hospital in Saudi Arabia. 

Journal of infection and public health. 13 (5): 687-691. 
Bender, L. (2020). Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in  

Schools. Education UNICEF NYHQ. 
Chen, C., Zhang, X. R., Ju, Z. Y. & He, W. F. (2020). Advances in the research of cytokine  

storm mechanism induced by Corona Virus Disease 2019 and the corresponding 

immunotherapies. Zhonghua shao shang za zhi=Zhonghua shaoshang zazhi= Chinese journal 

of burns, 36, E005-E005. 
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 یادگیری جدید  های مدلای برای گسترش  پایه عنوان بهبررسی سواد دیجیتالی 

 در دوران شیوع ویروس کرونا: یک مطالعه اسنادی

 ریزی درسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران برنامه گروه اریدانش، 1پور جوادی محمد

 دانشگاه تهران، تهران، ایرانریزی درسی،  دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه، 2سید فاطمه زارع شیخکالیی

 ریزی درسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران دانشجوی دکتری برنامه، 3علی زارعی

 مقدمه

جدید بر زندگی روزمره مردم و جامعه  های فناوریدر آغاز قرن بیست و یکم شاهد تغییرات بسیاری در ارتباط با کاربرد 

تصادی و فرهنگی در آغاز قرن بیست و یکم بسیار سریع بود. این تغییرات عمدتاً فنی، اق های جنبهایم. تغییرات ناشی از  بوده

توسعه تأثیر گذاشت. جوامع در سرتاسر جهان با توجه  ها بر جهان درحال حال، نفوذ آن گیرد. بااین یافته را در برمی جهان توسعه

اند.  چشمگیری در حال تغییر بوده طور بهرتباطی ا های فناوریبه در دسترس بودن و سهولت دسترسی به اطالعات دیجیتال و 

های تلفن همراه به شبکه جهانی متصل هستند.  بر اساس برخی برآوردها، اکنون صدها میلیون رایانه شخصی و سایر دستگاه

عداد همچنین ت شود میما شاهد ظهور پدیده جدیدی هستیم، یعنی جامعه آموزش مجازی که بیش از یک میلیارد نفر را شامل 

 (.2013، 4شدت در حال افزایش است )چوشانوف ها به آن

یک جهش عظیمی در حوزه  آموزان دانشامروزه سواد دیجیتال در مؤسسات آموزشی بسیار رایج شده است و در بین 

های دیجیتال باید کاهش یابد و ضروری است که  ها ایجاد کرده است؛ بنابراین، شکاف در دسترس بودن دستگاه فناوری

محیط شخصی  شود میها به تعامل با محیط خود بپردازند، این امر باعث  ی برای گسترش دسترسی به فناور آموزان دانش

تا با هم متحد شوند. همچنین در طول مطالعه و ایجاد آثار دیجیتالی  کند میها کمک  شود و به آن بسیار تقویت  آموزان دانش

تسهیل  منظور به. این امر دانش را آورند میصرفه، سواد دیجیتالی را به دست  به ونخود با استفاده از ابزارهای مدرن و مقر

 (.2019، 5)کاوفانوک، سونگخال، نیلسوک دهد میالعمر در محیط یادگیری دیجیتال گسترش  یادگیری مادام

 توانند میموزش مجازی افراد ترین ابزارها هستند. در فضای آ شدن به یکی از مهم اطالعات در حال تبدیل روز به های فناوری

ای و متون،  های چندرسانه های ویدئویی دیجیتالی، لینک های آموزشی مختلف دسترسی داشته باشند، درس به محیط

تعامل  آموزان دانشهای مجازی را دریافت کنند، همچنین در آموزش مجازی معلمان با  ها و آزمایشگاه سایت های وب فهرست

و  شوند میها، روشنفکران به یکدیگر متصل  ها و چت کنند و از طریق انجمن ها حمایت می یادگیری آن دارند و از فرآیندهای

 (.2013، 6گذارند )گاریتو شده را به اشتراک می های آموخته دانش
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یت ای، سواد دیجیتال و صالح ها در عصر دیجیتال تمرکز دارند، سواد رایانه مفاهیمی که بر ضرورت استفاده از فناوری

زمینه آموزش ضروری  ویژه بهزندگی بشر  های جنبه(. امروزه سواد دیجیتال برای همه 2008، 1 دیجیتال هستند )کرومسویک

سال گذشته با اشاره به تأثیر  40شده در  انجام های پژوهش(. 2019، 2)ساریپودین، سومارتو، جوآندا و همکاران باشد می

مختلف  های جنبهها را بر  رآیندها و دستاوردهای فراگیران در آموزش، تأثیر مثبت آنای و دیجیتالی بر ف رایانه های فناوری

مثال، استفاده از یک  عنوان ای است. به فنی و رویه های مهارتترکیبی از  عنوان به. سواد دیجیتال معموالً کند میآموزش تائید 

 های مهارتها و ویرایش تصاویر بصری( و همچنین  فایل ای )پردازش رویه های مهارتبرنامه کامپیوتری مستلزم استفاده از 

وجوی  های گرافیکی کاربر(. به همین ترتیب، جست شده در رابط های بصری تعبیه شناختی )توانایی رمزگشایی یا خواندن پیام

 های مهارتوجو و  ت. کار با موتورهای جسشود میای در نظر گرفته  رویه های مهارتترکیبی از  عنوان بهدر اینترنت  ها داده

یک  عنوان بهمرتبط و غیر حیاتی(. سواد دیجیتال  های دادهو همچنین تمایز بین  ها دادهسازی  ، مرتبها دادهشناختی )برآورد 

های جدیدی  (. پژوهشگران در سراسر جهان در حال بررسی راه2019، 3)راهب و همکاران شود میمهارت بقا در نظر گرفته 

ها فراتر از قالب کالس درس معمولی هستند، ازجمله  ای در بین همه افراد هستند. بسیاری از فرم ایانهبرای گسترش سواد ر

، روابط و رویکردها نسبت به ها مهارتهای یادگیری. شایستگی دیجیتالی آموزش به دانش،  های یادگیری و محیط انواع روش

 (.2017، 4)فارم شود میها مربوط  بط بین آندیجیتالی، نظریه آموزشی، موضوع، زمینه و روا های فناوری

که مرحله ابتدایی هر مرور  ازآنجایی پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی است و از روش مطالعه اسنادی استفاده شده است.

، 5اطالعاتی گوگل اسکالر های پایگاهوجوی کامل و منظم پیشینه موجود و مرتبط است، بدین منظور  روایتی شامل جست

توسط نویسندگان اول و  و پایگاه اطالعاتی نور ، علم نت10، جهاد دانشگاهی9، سیویلیکا8ایران ، مگ7، ساینس دایرکت6کاری

وجو شد. در  شناسایی و گردآوری مطالعات مختلف، جست منظور بهدوم این مقاله و به دلیل پوشش تمامی مطالب غیرتکراری، 

ت. مرور روایتی یک شکل مرور منابع ساختاردار است که روی یک پرسش این مطالعه از مرور روایتی استفاده شده اس

وجوی  متمرکز بوده و سعی در ارائه پاسخ با استفاده از تحلیل همه شواهد معتبر وجود دارد. این نوع مرور با استفاده از جست

از شواهد و تولید  ها دادهاستخراج و تولید  شده، ارزیابی نقادانه شواهد، منابع، استفاده از معیارهای ورود و خروج از پیش تعیین

  (.1392)سهرابی،  شود میها انجام  یافته از آن
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 روش پژوهش

زیر در نظر گرفته شد: تنها مطالعاتی بررسی شدند که در مجالت معتبر ایران  های مالکبرای انتخاب مطالعات و مقاالت، 

ر است که در این مطالعه برای انتخاب مقاالت، زمان شروع خاصی پژوهشی داشته باشند. الزم به ذک-شده و درجه علمی چاپ

 تعریف نشد.

ها و ارائه ترکیب را برای مطالعه اسنادی و یاروسو و  ( سه فاز اصلی انتخاب مطالعات، ترکیب ترجمه1988نویلت و هیر )

ای ساندلوسکی و  هفت مرحلهکنند. در این راستا از روش  ( روشی هفت گامی را معرفی می2006) 1ساندلوسکی و باروس

 باروس استفاده گردید.

 مرحله اوّل: تنظیم سؤاالت پژوهش

های مختلفی مانند جامعه موردمطالعه، چه چیزی، چه موقع و چگونگی روش استفاده  برای تنظیم سؤال پژوهش از ویژگی

یادگیری  های مدلای برای گسترش  ایهپ عنوان بهقرار گرفت: سواد دیجیتالی  یموردبررس. در این پژوهش سؤال زیر شود می

 جدید چه ابعادی دارد؟

 مرحله دوّم: مروری بر ادبیات پژوهش

و واژگان کلیدی مرتبط را  کند میوجو  اطالعاتی مختلف را جست های پایگاههای منتشرشده در  نامه پژوهشگر مقاالت و پایان

یادگیری و ابعاد سواد دیجیتالی در  های مدلی سواد دیجیتالی، ها . در پژوهش حاضر، با استفاده از کلیدواژهکند میانتخاب 

ایران، سیویلیکا، جهاد دانشگاهی، ایرانداک، علم نت و پایگاه  اطالعاتی گوگل اسکالر، اریک، ساینس دایرکت، مگ های پایگاه

 اطالعاتی نور، مقاالت مرتبط بررسی گردید.

 مرحله سوّم: جستجو و انتخاب متون مناسب

. بعد از کند میگیرد را حذف  قرار نمی موردبررسیها را که در فرایند مطالعه اسنادی  ر در هر بازبینی تعدادی از مقالهپژوهشگ

شناختی منابع را  ها برای تناسب با پارامترهای مطالعه بررسی شد، در مرحله بعدی پژوهشگر باید کیفیت روش که مقاله این

شده اعتمادی نداشته باشد. برنامه  ارائه های یافتههایی است که پژوهشگر به  الهارزیابی کند. هدف از این گام حذف مق

، CAPS. شود میهای اولیه پژوهش کیفی استفاده  ارزیابی حیاتی ابزاری که معموالً برای ارزیابی کیفیت مطالعه های مهارت

پژوهش را مشخص کند. این  ی العهمطتا دقت، اعتبار و اهمیت  کند میسؤالی است که به پژوهشگر کمک  10ابزاری 

 -5برداری  روش نمونه -4طرح پژوهش  -3منطق روش  -2اهداف پژوهش  -1سؤاالت بر موارد زیر متمرکز است: 

دقت در تحلیل  -8مالحظات اخالقی  -7( کنندگان شرکتپذیری )شامل رابطه بین پژوهشگر و  انعکاس -6 ها داده آوری جمع

ارزش پژوهش. در این مرحله پژوهشگر به هرکدام از سؤاالت یک امتیاز کمّی  -10ها  اضح یافتهبیان روشن و و -9 ها داده

ای را  و هر مقاله کند میروبریک، پژوهشگر سیستم امتیازبندی زیر را مطرح  CASPامتیازی  50. بر اساس مقیاس دهد می

(، متوسط 21-30(، خوب )31-40(، خیلی خوب )40-50). عالی کند می( است را حذف 30تر از  تر از امتیاز خوب )کم که پایین

 (.1393( )عرب و همکاران، 0-10( و ضعیف )20-11)

 مرحله چهارم: استخراج اطالعات متون
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درون محتوایی  های یافتهدستیابی به  منظور بهدر فرایند روش مطالعه اسنادی، پژوهشگر مقاالت منتخب و نهایی شده را 

 (.1398جیلی و همکاران،  )قوره کند می، چندین بار مرور شوند میهای اولیه انجام  عهها مطال مجزایی که در آن

 کیفی های یافتهمرحله پنجم: تحلیل و ترکیب 

. بعدازآن اند شدههای موجود در مطالعه اسنادی شناسایی  که در میان مطالعه کند میوجو  پژوهشگر موضوعاتی را جست

که آن را توصیف کند  دهد میهای مشابه را در موضوع قرار  بندی و طبقه دهد میرا شکل  بندی طبقهپژوهشگر یک 

کد مؤلفه در نظر  عنوان به ها پژوهششده از  استخراج های مؤلفه(. در پژوهش حاضر، ابتدا عوامل و 2007، 1)ساندلوسکی

بندی کرده تا بدین  وم مشابه دستهها را در یک مفه گرفته شده است و سپس با در نظر گرفتن مفهوم هر یک از این کدها، آن

شده  آوری اصلی مرتبط با سواد دیجیتالی در منابع جمع های مؤلفهوجوی  نهایی ایجاد شود. با جست های مؤلفهترتیب عوامل و 

 های مؤلفهو تطبیق این مفاهیم با سایر مفاهیم در دیگر مقاالت، ادغام و حذف، اصالح و تغییر برخی مفاهیم نامرتبط، 

 دی از سواد دیجیتالی با رعایت وضوح، قابلیت فهم و اختصار بازآفرینی شد و ابعاد آن شناسایی و مشخص شدند.جدی

 مرحله ششم: کنترل کیفیت

 :گیرد میهای زیر را برای حفظ کیفیت در مطالعه خود در نظر  پژوهشگر در روش مطالعه اسنادی، رویه

های موجود در  ا با ارائه توضیحات روشن و واضح برای گزینهت کند میدر طول فرایند پژوهش، پژوهشگر تالش  -1

 های اتخاذشده را بردارد. پژوهش گام

 کنند. وجوی الکترونیکی و دستی مقاالت مرتبط را پیدا می کارگیری راهکار جست پژوهشگران با به -2

 برند. کار میهای پژوهش کیفی اصلی را به  های کنترل کیفیت استفاده شده در مطالعه پژوهشگران، روش -3

 کنند. برای ارزیابی متامطالعات استفاده می CASPبرای ترکیب مطالعات اصلی، پژوهشگران از ابزار  -4

 ها مرحله هفتم: ارائه یافته

حاصل از  های یافته. در این مرحله گردد میحاصل از مراحل پیشین ارائه  های یافتهدر گام نهایی فرایند مطالعه اسنادی، 

 .شود میلب یک مدل مفهومی ارائه مراحل قبل در قا

 پژوهش های یافته

 ها یافته -1جدول 

شده کسبمهارت  عوامل اکتسابی

یادگیری  مهارت

خالقیت-

 توانایی تفکر انتقادی-
 یادگیری مشارکتی-
 یادگیری اکتشافی-

ارتباط بین فردی های مهارتیادگیری -



 اطالعاتی  مهارت

رمزگشایی-

 معناسازی-
 یلوتحل تجزیه-
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 تولید محتوا  مهارت

توسعه محتوا-

 سازی و بسط مجدد یکپارچه-
 نویسی برنامه-

خوکارامدی  مهارت

ای سواد رسانه-

 ارتباطات-
 ای دهی و مدیریت حرفه سازمان-

 دیجیتالی سازی-
 سواد اطالعاتی-

 گیری نتیجه

بر اساس بررسی سطح د که ارزیابی تطبیقی ( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتن2020) 1ژی جیانگ لیو و همکاران

 عنوان بهها  گیری شایستگی ها و روندهای امیدوارکننده در زمینه آموزش دیجیتال در شکل سواد دیجیتالی معلمان و نیز فرصت

ا و های الگویی جدید برای توسعه یک مدل آموزشی جدید نقش بسزایی داشته است. در پژوهش عبدالجلیل توها توهار زمینه

محدود سواد دیجیتالی، برای کنار آمدن با مطالعات خود  های مهارتبه دلیل  آموزان دانشکه  دهد می( نشان 2021همکاران )

سواد دیجیتال برای توسعه یادگیرندگان مستقل در عصر دیجیتال  های مهارتکنند.  در محیط یادگیری دیجیتال تالش می

( انجام دادند به این امر مهم دست یافتند که 2016همکارانش در سال )ضروری است. در پژوهشی که دنیل پریر و 

کنند. همچنین مشخص شد که خودکارآمدی  مثبتی به خودکارآمدی کمک می طور بهو سواد دیجیتالی  آموز دانشهای  نگرش

گذارد.  اثر مستقیم می باشد میو تعامل سازنده  LMSباال بر سه رفتار یادگیری آنالین که شامل مشارکت همساالن، تعامل 

راحتی در یادگیری  ناآشنا به های فناوریطورکلی قادر بودند از  که دانشجویان به دهد مینشان  ها یافته( 2012در پژوهش وان )

( اشاره کردند که سواد دیجیتال 2014استفاده کنند. همچنین سهیال محمدیاری، هارمیندر سینگ ) دار یمعنخود برای اهداف 

و سطح سواد دیجیتالی یک فرد بر عملکرد و میزان تالش او برای یادگیری  کند میدگیری الکترونیکی را تسهیل فردی، یا

، برای استفاده از ابزارهای دیجیتالی باید سواد آن را کسب کرد. این باید، به کند می( بیان 2021. حمیده )باشد میتأثیرگذار 

که یادگیرندگان با  . درواقع، هنگامیکند میکمک  شود میکه آموزش داده  زبانی های مهارتشایستگی، اهداف یادگیری و 

( در پژوهش 2021. بکا و همکاران )بخشند یمتوجهی بهبود  قابل طور بهخود را  های مهارتفناوری مورداستفاده آشنا شوند، 

دیجیتالی را آموزش بدهند، زیرا معتقدند خود سواد  آموزان دانشکنند تا به  خود به این نکته اشاره کردند که معلمان تالش می

 کند میو شاهد پیشرفت چشمگیری خواهند بود. نتایج این مطالعه ثابت  شود میمتفاوت  شان یادگیریکه با این آموزش روند 

ری را یک ابزار یادگیری دارند. افراد این روش یادگی عنوان بهمثبتی در جهت استفاده از اینترنت  یها نگرشکه یادگیرندگان 

آن در افزایش  های مؤلفهنیاز دارند. سواد دیجیتالی و تمامی  شان یلیتحصبرای ادامه رشد سطح  ها آنکنند زیرا به  انتخاب می

نگرشی مثبت برای افراد در جهت یادگیری ایجاد کند.  تواند میسطح علمی یاد دهندگان و یادگیرندگان تأثیرگذار است و 

نوین رویکرد  های فناوریوع موردتوجه معلمان، متخصصان و مسئولین قرار گیرد و با افزایش بایستی این موض بنابراین می

 علمی جدید را برای یادگیرندگان ایجاد نمایند.

 منابع
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تجربه زیسته مدیران آموزش الکترونیکی در انتقال به آموزش مجازی با توجه به 

 19-پاندمی کووید

 ریزی درسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران شد برنامهدانشجوی کارشناسی ار، 1شیدا اچرش

 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران، 2پور بیرمی  علی

 مقدمه

ربطان و  آموزشی عالی سراسر جهان، چگونگی پذیرش نوآوری توسط ذی های سیستماساسی پیش روی تمامی   مسئله

. امروزه (1386؛ سید نقوی، 1391)رضایی راد،  الی یعنی دانشجویان و اعضای هیأت علمی است نفعان کلیدی آموزش ع ذی

های متعددی در دنیا  های آموزشی، مراکز آموزش عالی و دانشگاه ، به دلیل ماهیت پویای محیط19 -ی پاندمی کووید در سایه

اند. این  ل تغییرات گسترده در محیط پیرامون خود، شروع به معرفی و اجرای این نوآوری در برنامه درسی خود کردهبه دلی

های آموزش عالی، مؤسسات آموزشی و رهبران دانشگاهی را مجبور خواهد ساخت تا در مورد  در نظام کننده ریگ غافلتغییر 

های یادگیری منعطف و پویایی  ای خواستار برنامه فزاینده طور بهویان نقش خود در آموزش تجدیدنظر نمایند؛ زیرا دانشج

های  درسی مجازی در محیط؛ بنابراین، گنجاندن برنامه (2015، 3)جانسون  ای جذاب درگیر نماید  ها را به شیوه هستند که آن

ها خواهد داشت. همچنین، این تغییرات  یادگیری ترکیبی یا کامالً برخط، تغییرات فراوانی را در طراحی و ساختار این برنامه

 .(2014، 4)فینکل و مستر  هایی را برای دانشجویان، مدرسان و مدیران به همراه خواهد داشت  چالش

تأثیر "تحت عنوان  (2020)  5المللی جیندال هند شده در این زمینه، ازجمله، گزارش دانشگاه بین انجام های پژوهشبررسی 

اند  کرده است که عبارت بینی پیش، سه روند کالن را برای آموزش عالی "ها ها و فرصت بر آموزش عالی: چالش 19 -کووید

یادگیری  -رایند یاددهیجدید در ف های شیوه( پدیدار شدن 2. ها دانشگاه( اثرات اقتصاد در حال کاهش جهانی بر درآمد 1از: 

و صنعت.  ها دانشگاهبین دانشجویان،  ( فراخوانی برای همکاری بیشتر جهان3ای و آموزش ترکیبی.  مانند آموزش چند رشته

بر آموزش عالی ایران پرداخت.  19 -پژوهشی به بررسی تأثیرات کووید ای آینده در مطالعه (1399)  عالوه، ذاکر صالحی به

نتایج پژوهش او سه روند کالن را که بیشترین احتمال وقوع را داشتند شناسایی کرد. این سناریوهای مرجح شامل موارد ذیل 

 ( توجه بیشتر به مقوله پایداری بود.3( تغییر در سبک زندگی دانشگاهی و 2رونیکی ( تقویت یادگیری الکت1بودند: 

، 19-کووید ویروس از پاندمی ناشی بیماری ازجمله سنخ، هر ای از های سیاره چالش با مؤثر برای مواجهۀ گام نخستین در

 عبارت نقش این دارد. عهده بر را ساسیو ا اصلی نقش است، آن عیار تمام و ی برجسته نماینده عالی که آموزش علم نهاد

نفعان اعم از  به سایر ذی ای مؤثر شیوه به آن شناساندن و ی چالش موردنظر ایجادکننده عوامل و علل شناسایی از است

                                                           
1. sheydaechresh1415@gmail.com 
2. a.beiramy@scu.ac.ir 
3. Johnson. H 
4. Finkle. T.A & Masters. E 
5. Indian Global University 



 

92 
 

های آموزش عالی این است که  اکنون مسئله پیش روی نظام همگذاران است.  سیاست گیران و و تصمیم عادی شهروندان

ای خود را با  فزاینده طور بهو مؤسسات آموزش عالی باید  ها دانشگاهده، مفهوم آموزش حضوری را تغییر داده و تحول ایجادش

مجازی را  صورت بهو مؤسسات آموزشی تجربه ارائه دروس  ها دانشگاهاین پدیده سازگار نمایند. در کشور ایران، تعدادی از 

مجازی شدند و در  صورت بهم مؤسسات آموزش عالی کشور مجبور به ارائه دروس ، تما19 -اند اما با آغاز پاندمی کووید داشته

هایی  ممکن بود برای دهه 19 -زمان کوتاهی به استقبال این پدیده رفتند. استقبال همگانی که در نبود ویروس کووید مدت

مدیران آموزش الکترونیک سؤالی که این پژوهش درصدد تبیین و پاسخگویی به آن است، این است که  اماطول بکشد؛ 

 اند. هایی مواجه بوده های کشور در انتقال ناگهانی و اضطراری به آموزش مجازی با چه مسائل و چالش دانشگاه

 روش پژوهش

های  این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر رویکرد کیفی است. قلمرو این پژوهش را مدیران آموزش الکترونیکی دانشگاه

تری از تأثیر آموزش  گیرد. این پژوهش بنا بر آن دارد که درک گسترده م، تحقیقات و فناوری کشور در برمیدولتی وزارت علو

گیری در مطالعه تجارب زیسته  به دست آورد. از طرفی، روش نمونه 19 -مجازی در آموزش عالی با توجه به پاندمی کووید

های دولتی وزارت علوم، تحقیقات و  د از افرادی که در دانشگاهگیری هدفمن ؛ بنابراین، یک نمونهباشد میعموماً هدفمند 

تری از مزایا و معایب  مدیران آموزش الکترونیک مشغول به کار بودند، صورت گرفت تا دید عمیق عنوان بهفناوری کشور 

نتی یادگیری داشته های س احتمالی آموزش عالی به دست آید و به شناسایی و تعیین دقیق تأثیراتی که آموزش عالی بر روش

های دولتی وزارت علوم، تحقیقات و  و خواهد گذاشت بپردازد. بدین ترتیب دوازده نفر از مدیران آموزش الکترونیک دانشگاه

 فناوری برای مصاحبه عمیق انتخاب شدند. در این پژوهش از یک فرایند مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد.

 :( استفاده شد182: 2013وتحلیل اطالعات کرسول ) ی تجزیه ، از چرخهاه دادهدر این پژوهش جهت تحلیل  

 ها دادهدهی  سازمان (1

 خواندن و یادداشت کردن (2

 و رمزگذاری بندی طبقهتوصیف،  (3

 ها دادهتفسیر روایی و پایایی  (4

 .ها دادهنمایش و تجسم  (5

 پژوهش های یافته

 اید؟ جه شدههایی موا سؤال پژوهش: در انتقال به آموزش مجازی با چه چالش

o مجازی وجود داشت؟ طور بههای دانشگاه  ای در اجرای ترم سؤال یک مصاحبه: چه مسائل اقتصادی و فنی 

o مجازی  طور بههای دانشگاه  سؤال دو مصاحبه: چه مسائل آموزشی در فرایند انتقال به آموزش مجازی و اجرای ترم

 وجود داشت؟

 مجازی وجود داشت؟ طور بههای دانشگاه  در اجرا و انتقال ترم ای سؤال یک مصاحبه: چه مسائل اقتصادی و فنی
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 چوناستخراج شد. این مقوله شامل مضامینی  "زیرساخت"در پاسخ به سؤال یک مصاحبه یک مقوله کلی تحت عنوان 

ربه ناکافی تج"و  "امکانات دانشجو"، "اینترنت"، "تعداد باالی مخاطبان"، "نیروی انسانی "، "افزار نرم "، "افزار سخت"

 شد. بندی طبقه "جغرافیا"و  "سرعت"، "هزینه"خود به مضامین دیگری چون  "اینترنت"بود. مضمون  "مراکز آموزشی

های  ترین چالش اقتصادی و فنی اجرای ترم را مهم "زیرساخت"کننده در مصاحبه، مسائل مربوط به  نفر شرکت 12هر 

ترین  عمده»( بیان کردند که: 5و  4های شماره ) کننده رای مثال، شرکتدانشگاه و انتقال به آموزش مجازی دانستند. ب

ی  افزارها و نیروی انسانی بود و مسئله ها، سخت مربوط به زیرساخت 99-98های دانشگاه در سال  ی ما در اجرای ترم مسئله

زمان  هم صورت بهحاضر در سایت  دیگر ما نیاز اساسی به عملیاتی کردن سرورهایی برای جوابگویی به تعداد باالی مخاطبان

 (.5و  4« )بود

گذر زمان از بحران کرونا هنوز ما در  باوجود»( بیان داشت که: 6کننده شماره ) اینترنت، شرکت  در ارتباط با زیرساخت

ه باید که دسترسی آسان به اینترنت برای دانشجویان و اساتید کارهای اولیه هستند ک ها مشکل داریم، مثالً این زیرساخت

تاپ ندارم عمالً از آن کار  تاپ ندارم یا من امکان خرید لپ انجام شود. مثالً در آموزش مجازی اگر یک استاد بفرماید من لپ

 (.6« ). کارمندان دانشگاه هم به همین شکلشود میسازمانی خود جدا 

های بزرگ  که حتی در دانشگاه دهد میا نشان تجارب م»( بیان کردند که: 1کننده شماره ) در ارتباط با امکانات دانشجو شرکت

های تهران و ... درصدی از دانشجویان وضعیت اقتصادی نامناسبی دارند. این دانشجویان قبل از قرنطینه از  مثل دانشگاه

ان نصف و امکاناتی همانند لب تاب و هزینه نت نداشتند. ببینید ما دانشجو داریم که هم کردند میامکانات دانشگاه استفاده 

 (.1« )شب که هزینه اینترنت مناسب است امکان تهیه ندارد

ای  ما در دانشگاه هیچ تجربه»( بیان کردند که: 12و  9کننده شماره ) ناکافی مراکز آموزشی شرکت باتجربههمچنین در ارتباط 

فاع مجازی قبل از کرونا خالصه از آموزش مجازی و تمام ابعاد آن نداشتیم و تمام تجربه مجازی ما به برگزاری چند جلسه د

 (.12و  9« )شد می

مجازی وجود  طور بههای دانشگاه  سؤال دوم مصاحبه: چه مسائل آموزشی در فرایند انتقال به آموزش مجازی و اجرای ترم

ولید ت"، "عدم آمادگی اساتید و آشنا نبودن با آموزش مجازی"داشت؟ در پاسخ به سؤال دوم مصاحبه به ترتیب هشت مقوله 

عدم رضایت استاد و دانشجو از کنترل "، "کمبود تعامل"، "برگزاری دروس عملی"، "ارزشیابی و برگزاری آزمون"، "محتوا

در سه  "عدم آمادگی اساتید و آشنا نبودن با آموزش مجازی"استخراج شد. مقوله  "آموزش دانشجویان"و  "زمان"، "مرکزی

شد.  بندی طبقه "نداشتن مدیریت دروس"و  "نداشتن سناریو و طرح درس "، "یازحد از روش سخنران استفاده بیش"مقوله 

برگزاری "و  "برگزاری واحدهای کارورزی"، "برگزاری واحدهای کارگاهی"به سه مضمون  "برگزاری دروس عملی"مقوله 

و  "عدم جذابیت"، "عدم اشتراک تصویر"به سه مضمون  "کمبود تعامل"شد. مقوله  بندی طبقه "واحدهای آزمایشگاه

، "مجازی های کالسزمان شروع "نیز در سه مضمون  "زمان"شد. مقوله  بندی طبقه "داشتن نگاه منفی به آموزش مجازی"

 شد. بندی طبقه "مجازی برای استاد و دانشجو های کالسفشردگی "و  "مجازی های کالسزمان  مدت"

 عدم آمادگی اساتید و آشنا نبودن با آموزش مجازی: -
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های آموزشی  ترین چالش کننده در مصاحبه عدم آمادگی اساتید و آشنا نبودن با آموزش مجازی را از مهم نفر از افراد شرکتنه 

بینیم برخی از اساتید همچنان  ما می»( بیان کردند که: 4کننده شماره ) ارتباط شرکت انتقال به آموزش مجازی دانستند. دراین

اعتقادی به این  رسد میکنند که به نظر  ها و رفتارهایی می برخی مواقع صحبت باتجربهساتید های خود را دارند. حتی ا مقاومت

حضوری داشتند در  های کالسکنند و همان روالی که در  آموزش ندارند و با همان روش معمولی گذشته این مسئله دنبال می

 (.4« )کنند مجازی هم پیاده می های کالس

 تولید محتوا: -

های آموزشی انتقال به آموزش مجازی  ترین چالش ی تولید محتوا را از مهم کننده در مصاحبه مسئله افراد شرکت هفت نفر از

( در ارتباط با عدم رضایت دانشجویان از محتواهای تولیدشده در این دوران بیان 1کننده شماره ) ارتباط شرکت دانستند. دراین

ی واحدهای صنفی دانشجویی هم هست کیفیت محتواهای تولیدشده توسط  بهیکی از مسائل خیلی مهم که مطال»کردند که: 

 (.1« )اساتید است. خیلی از دانشجویان و در این خصوص ناراضی هستند

 ارزشیابی و برگزاری آزمون: -

شی انتقال به های آموز ترین چالش ها را از مهم ی ارزشیابی و برگزاری آزمون کننده در مصاحبه مسئله هفت نفر از افراد شرکت

مجازی  صورت بهها  در برگزاری کالس»ارتباط بیان کردند که:  ( نیز دراین2کننده شماره ) آموزش مجازی دانستند. شرکت

یا خیر و همچنین اساتید  دهد میتواند مطمئن شود از اینکه دانشجو گوش  استاد کنترل الزم را بر روی دانشجو ندارد و نمی

مجازی امکان تقلب  صورت بهان برای ارزیابی واقعی دانشجویان ندارند و در برگزاری امتحانات اطمین روشی مناسب و قابل

 (.2« )دانشجویان بسیار زیاد است

 برگزاری دروس عملی: -

های آموزشی انتقال به آموزش  ترین چالش ی برگزاری دروس عملی را از مهم کننده در مصاحبه مسئله پنج نفر از افراد شرکت

چالش اصلی که هنوز باقی مانده است و قادر به رفع »( بیان کردند که: 4کننده شماره ) ارتباط شرکت انستند. دراینمجازی د

های علوم پایه و مهندسی است که نیاز به کارهای عملی دارند. این واحدها در  هایی در رشته ایم برگزاری آزمایشگاه آن نبوده

 (.4« )و مشکالت در این زمینه همچنان پابرجا هستند دشون میدوران مجازی شدن خیلی سخت اجرا 

 کمبود تعامل: -

های آموزشی انتقال به آموزش مجازی  ترین چالش ی کمبود تعامل را از مهم کننده در مصاحبه مسئله پنج نفر از افراد شرکت

آن حس و حال حضوری در مجازی واقعیت این است که من »( بیان کردند که: 1کننده شماره ) ارتباط شرکت دانستند. دراین

دقیقه تدریس  20پرسند حاال در  ها کلی سؤال می بچه کردم میساعت تدریس  2آید. من یک موضوع درسی را در  گیرم نمی

سر  ها عادت داریم که سربه خواهم سؤال بپرسند کسی سؤالی ندارد. تعامل خیلی مهم است. ما در کالس ها می کنم از بچه می

« کاری به خرج داد باید محافظه شود میذاریم، شوخی کنیم، روابط گرم ایجاد کنیم اما در مجازی چون ضبط دانشجویان بگ

(1.) 

 اساتید و دانشجویان از کنترل مرکزیعدم رضایت 
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ترین  ی عدم رضایت اساتید و دانشجویان از کنترل مرکزی را از مهم کننده در مصاحبه مسئله سه نفر از افراد شرکت

دانشجویان حس »( بیان کردند که: 7کننده شماره ) ارتباط شرکت ی آموزشی انتقال به آموزش مجازی دانستند. دراینها چالش

های مجازی دارند اساتید نیز از کنترل مداوم آنان برای  ناخوشایندی از کنترل مرکزی و کنترل مداوم مخصوصاً در آزمون

 (.7« )های آپلود شده، میزان بازدید و ...ناخوشایند هستند زنده، تعداد فایل های کالسمثال میزان برگزاری 

 زمان -

های آموزشی انتقال به آموزش مجازی دانستند.  ترین چالش ی زمان را از مهم کننده در مصاحبه مسئله دو نفر از افراد شرکت

دقیقه زمان  45یک ساعت و  مثالً ما در آموزش حضوری یک کالس»( بیان کردند که: 9کننده شماره ) ارتباط شرکت دراین

گیریم سؤالی که این مدت با آن مواجه بودم و از همکاران بسیاری پرسیدم این است که آیا واقعاً برای آموزش  در نظر می

 (.9« )دقیقه باشد؟ 45الکترونیک باید یک ساعت و 

 آموزش دانشجویان -

های آموزشی انتقال به آموزش  ترین چالش یان را از مهمی آموزش دانشجو کننده در مصاحبه مسئله یک نفر از افراد شرکت

توانست صورت بگیرد و  کاری که صورت نگرفت و می»( بیان کردند که: 6کننده شماره ) ارتباط شرکت مجازی دانستند. دراین

 های مهارتکه یادگیری در محیط آموزش مجازی، دانشجو به  کننده باشد در مورد آموزش دانشجویان بود واقعیت این کمک

 (.6« )خیلی به این حوزه وارد نشدیم ها دانشگاهبه رضایت یادگیرنده کمک کند و در  تواند می ها مهارتمتنوعی نیاز دارد و آن 

 گیری نتیجه

 حال درعین و پوشی نیست چشم قابل گشاید که روی آموزش عالی می پیش را های جدیدی افق و امکانات آموزش مجازی،

های فنی، اقتصادی و  پژوهش حاضر برخی چالش های یافتهدارد که نیازمند تأمل هستند. با توجه به  هم ها و مسائلی چالش

تعداد باالی "، "نیروی انسانی "، "افزار نرم "، "افزار سخت" آموزشی انتقال به آموزش مجازی شامل مواردی چون

عدم آمادگی اساتید و آشنا نبودن با آموزش "، "موزشیتجربه ناکافی مراکز آ"و  "امکانات دانشجو"، "اینترنت"، "مخاطبان

عدم رضایت استاد و "، "کمبود تعامل"، "برگزاری دروس عملی"، "ارزشیابی و برگزاری آزمون"، "تولید محتوا"، "مجازی

 بودند. "آموزش دانشجویان"و  "زمان"، "دانشجو از کنترل مرکزی

آموزشی و اجتماعی، بیماری دنیاگیر و مرگبار است.  های سیستمل در طور که گفته شد یکی از عوامل ایجاد اختال همان

گسترده به یادگیری مجازی روی آوردند. نتایج  طور به 19-مؤسسات آموزش عالی جهان در شرایط دنیاگیری کووید

جای انتقال به  صورت گرفته نشان داد که در اوایل شیوع دنیاگیری تنها بستر آموزش تغییر یافت. درواقع به های پژوهش

های سنتی مخصوص  ها و روش یادگیری حضوری با ویژگی 1یادگیری مجازی شاهد آن بودیم که یادگیری مجازی جایگزین

(. 2020و همکاران،  2آن شد. این امر باعث ایجاد حالتی از اضطراب، ترس و ابهام بین اساتید و دانشجویان شد )کارادمیر

(، با نتایج پژوهش 2020) 2( و دنیس2021و همکاران ) 1(، جانگ2020) 4(، رولی2020) 3اسمیت های پژوهشارتباط  دراین
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های نامطلوب، بودجه  گذاری سیاست، ریزان برنامهنبود تفکر راهبردی در بین مدیران و  ها پژوهشراستا هستند. این  حاضر هم

مومی و نابرابری در تقسیم عادالنه یادگیری های دیجیتالی، ناتوانی در کنترل اضطراب ع و مسائل مالی، ضعف در زیرساخت

 های کالن انتقال از یادگیری حضوری به یادگیری مجازی دانستند. مجازی را چالش

و  5(، رایس2021) 4(، ستودبیکر و کارتیس2020(، کارادمیر )2020) 3(، پدرو و کومار1399جعفری و همکاران ) های پژوهش

 ها پژوهش( نیز با نتایج پژوهش حاضر همسو هستند. این 2020) 7( و بانک2020) و همکاران 6(، کولیکان2020همکاران )

ای، ناتوانی در کنترل و اداره کالس مجازی، کاهش مشارکت، ارتباطات و تعامالت فکری با دیگر اساتید و  عدم آمادگی حرفه

یجیتالی، عدم دسترسی به امکانات و انگیزگی(،، ضعف در سواد د شناختی )اضطراب، انزوا و بی دانشجویان، مسائل روان

های سنتی و ناتوانی در تمرکز در کالس مجازی به  ازحد به روش تجهیزات دیجیتالی به دلیل مسائل اقتصادی، وابستگی بیش

 های پژوهشهای اساتید و دانشجویان در انتقال به یادگیری مجازی دانستند. همچنین،  دلیل مسائل خانوادگی را چالش

راستا با  (، هم2021) 11( و ببینگتون2020) 10(، کهیادی2020) 9(، کامسکر2020) 8(، مولویانگ1399و علیمردانی )پورکریمی 

های یادگیری مجازی، نداشتن پداگوژی، ابهام در اهداف و محتوا و ارزیابی و  نتایج پژوهش حاضر، عدم آشنایی با روش

 قال از یادگیری حضوری به یادگیری مجازی هستند.های آموزشی مؤسسات آموزش عالی در انت نظارت را چالش

برای  فرد منحصربه و طالیی فرصتی آموزش عالی، در آموزش مجازی توسعۀ در این پژوهش بحث شد، آنچه بر اساس

 کمبودها از اطالع الکترونیکی دانشگاهی، آموزش در تسهیل برای الزم های زیرساخت از اطمینان منظور به دانشگاهی مدیران

 های پایگاه و منابع از استفاده یادگیری، فرایند در و دانشجویان استادان که نمود خواهد فراهم های زیربنایی ضعف و

 قادر را فرصت، مدیران آموزش الکترونیکی این اند. مواجه بوده آن با دفاع جلسات و همچنین گروهی جلسات رسانی، اطالع

 الزم از آمادگی ،ها دانشگاه در یادگیری -ی یاددهی نوع شیوه این سترشگ صورت در دور چندان درزمانی نه تا سازد می

 باشند. برخوردار

 ، کرونا19-های آموزش مجازی، آموزش عالی، مدیران آموزش الکترونیک؛ کووید چالش: واژگان کلیدی

 منابع

آوری اطالعات و  فنای فراترکیب(،  ری الکترونیک )مطالعههای یادگی (. عوامل مؤثر بر تعامالت در محیط1399پورکریمی، جواد و علیمردانی، زهره )
 .44-25: 11، شماره 41، دوره ارتباطات در علوم تربیتی
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ها و تجارب یاد دهندگان و  (. تبیین دیدگاه1399جعفری، حسن؛ کشمیری، فاطمه؛ شیری، سمیه دره؛ عبقری، سید کاظم و باقیان، نجمه )
مجله مرکز مطالعات و های مجازی در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،  های آموزش ا چالشیادگیرندگان الکترونیک در رابطه ب

 .128-116: 2، شماره 15دوره  ،توسعه آموزش علوم پزشکی یزد
، شماره 46دوره  ،ای در علوم انسانی رشته مطالعات میانبر آموزش عالی،  19ر  پژوهی تأثیرات بحران کووید (. آینده1399ذاکر صالحی، غالمرضا )

12 :181-211. 
ریزی درسی  پژوهش در برنامهاستفاده از آموزش الکترونیکی،  منظور به(. بررسی میزان آمادگی اساتید دانشگاه پیام نور 1391رضایی راد، مجتبی ) 

 .116-110 :35، شماره 9دوره ، ریزی درسی( برنامه-)دانش و پژوهش در علوم تربیتی
های دارای آموزش الکترونیکی در ایران،  (. بررسی نگرش استادان و دانشجویان به یادگیری الکترونیکی: پیمایشی در دانشگاه1386سید نقوی، علی ) 

 .176-157 :1، شماره 13دوره ، ریزی در آموزش عالی فصلنامه پژوهش و برنامه
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: 19 یدکوودر دوران بحران  فرهنگ خردهموزش در مناطق دارای های آ چالش

 تجارب زیسته معلمان بومی

 مؤسسه آموزشی عطار، مشهد، ایران استادیار، 1شیوا جالیری الئین

 ، مشهد، ایراندانشگاه فردوسی دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش،، 2حسین جعفری ثانی

 مقدمه

جب ترس هراس تمام مردم دنیا شده است. ناخواسته مدارس و اماکن آموزشی را به سمت تعطیلی شیوع ویروس کرونا که مو

. موجب بروز مشکالت متعددی شده باشد میکه مدرسه دومین نهاد اجتماعی آموزش کودک و نوجوان  کشانده است. ازآنجایی

تری به  های مشابه نگاه ویژه و متفاوت بیماریاست که الزم است با طوالنی شدن ایام کرونا و احتمال عود و تکرار چنین 

سرعت توانست با ایجاد  (. مراکز آموزشی از اولین نهادهایی بود که به1399اهمیت آموزش مدارس باشد )افشارلو و عابدپور، 

ر همه (. با توجه به تبعات کرونا د1399بسترهایی، موضوع آموزش را به فضای مجازی و از راه دور منتقل کند )خادمی، 

، نیتو، 3،1993های آن به دور نیستند )پاینار فرهنگ نیز از چالش ها، نظام آموزشی ازجمله آموزش در مناطق دارای خرده زمینه

وپرورش  آموزش»و اصطالحاتی نظیر: « 4ارج نهادن به تمایزات»ها  فرهنگ ها نیز در حمایت از خرده مدرنیست پست(. 1999

هدف  8( همچنین در دیدگاه انتقادی2005 7برند )بنکس و بنکس را بکار می« 6رورش مرزیوپ آموزش»یا « 5آرای گوناگون

بر اساس اهمیت موضوع  (.1393های فرهنگی است. )غریبی و همکاران،  اقلیت« 10رهایی بخشی»و « 9آزادسازی»غایی 

(، سیانتوری، چنگ و آیو 2017(، هانگ و همکاران )2016) 11(، موچنج و هراراالل1398، جالیری الیین )های پژوهش

(، 2016) 15(، یوان2016) 14(، رامیرز و جافئه2016(، الیسمایل )2016(، اسکیسی )2015) 13( چن و لیی2018) 12هوریت

ها صورت گرفته است. متخصصان  فرهنگ و حقوق آموزشی آن های خرده (، در مورد اهمیت و چالش2018) 16میسکو

ها، ریال سامی  ها، ارمنی ها، ترکمن ها و لرها، ترک ها، طالشی ها، تاجیک ها، فارس لوچقومی ایران را شامل کردها، ب یها گروه

گیری ویروس کرونا از اهمیت خاصی برخوردار گشته است. با توجه به تبعات بحران  (. دوران همه1383دانند )حاجیانی،  می
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مختلفی ازجمله تحقیق  های پژوهش(. 1399 های آن در نظام آموزشی اهمیت زیادی دارد )طرالنی، کرونا مطالعه چالش

های مختلف کرونا در نظام  (، در مورد چالش1399(، محمدی و ناصح )1399(، میرانی سرگزی و همکاران )1399خادمی، )

های کرونا و کثیرالقوم بودن ایران، پژوهش حاضر در پی بررسی  آموزشی انجام گرفته است. با توجه به اهمیت چالش

 فرهنگ است. اسی کرونا در مناطق دارای خردههای اس چالش

 روش پژوهش

روش تحقیق کیفی، از نوع پدیدارشناسی است. قلمرو مطالعاتی شامل کلیه معلمان بومی منطقه )کردزبان، دارای نگرش و 

بودند. باورهای خاص بومی(، شهرستان مرزی الین نو )مرز بین ایران و ترکمنستان( واقع در شمال استان خراسان رضوی 

گیری هدفمند از نوع معیار است در این راستا معلمانی انتخاب شدند که سابقه تدریس در دوره کرونا را داشته باشند. در  نمونه

گیری هدفمند، قصد محقق انتخاب مواردی است که با توجه به هدف تحقیق، اطالعات زیادی داشته باشند. مایکل  نمونه

« مصاحبه نیمه ساختاریافته» ها داده(. ابزار گردآوری 1392نامیده است )گال و همکاران، « مندهدف»گیری را  این نمونه 1پاتون

ساعت ثبت  1دقیقه تا  40نفر با نوسان زمانی بین  13بود. مصاحبه تا اشباع نظری ادامه یافت. در نهایت نتایج مصاحبه با 

قبول بودن،  ، قابل3پذیری ابی در پژوهش شامل: اطمیناناعتباری یها نگاه( تلفیقی از 2001) 2شد. ویتمور، چیس و مندل

نظران  از سه معیار موردنظر صاحب« ها دادهاعتباریابی »(، جهت تعیین 1985) 5و صداقت و ازنظر لینکلن و گوبا 4اصالت

ت (، استفاده شد. جه1394)کرسول، « تائید پذیری»و « قابلیت اطمینان«»قبول بودن قابل»مطالعات کیفی، شامل 

های مصاحبه و گزارش پژوهش برای معلمان ارسال شد تا موافقت مطالب  ها، رونوشت و تائید درستی یافته« قبول بودن قابل»

ها تالش شد تا فرایندها و تصمیمات  یافته« قابلیت اطمینان»تضمین  منظور بهپژوهش مشخص شد.  های یافتهذکرشده و 

ها با پیشینه پژوهش، مقایسه  نتایج یافته« تائید پذیری»تشریح شود. برای  واضح در متن پژوهش طور بهمربوط به پژوهش 

در مطالعه حاضر، از روش کدگذاری  ها دادهتحلیل  منظور بهها اقدام شد.  های نظری در تبیین آن شد و با استناد به بحث

میدانی، ابتدا بیانات و اظهارات معلمان، های  برداری کالیزی استفاده شد در مرحله اول، در پایان هر مصاحبه و ثبت یادداشت

ها چند بار مطالعه  ، متن مصاحبهکنندگان شرکتکلمه به کلمه و سطر به سطر روی کاغذ نوشته شد جهت درک منظور و فهم 

، زیر اطالعات با معنی و بیانات مرتبط با پدیده کنندگان شرکتهای  شد. در مرحله دوم، پس از مطالعه همه توصیف

، خط کشیده شد و به این طریق جمالت مهم مشخص شد. مرحله سوم که استخراج مفاهیم فرموله است، در این موردبحث

مرحله، سعی شد تا از هر عبارت یک مفهوم که بیانگر معنی و قسمت اساسی تفکر فرد بود استخراج شود. بعد از استخراج 

بندی  ها را دسته دقت مطالعه کرد و بر اساس تشابه، آن ه را بهشد کدها، مطابق مرحله چهارم کالیزی، پژوهشگر مفاهیم تدوین

شده تشکیل شد. در مرحله پنجم، نتایج برای توصیف جامع از پدیده  های موضوعی از مفاهیم تدوین صورت، دسته نمود. بدین
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امعی از پدیده تحت تری را به وجود آورند. در مرحله ششم، توصیف ج های کلی تحت مطالعه به هم پیوند یافتند و دسته

 مطالعه انجام شد

 پژوهش های یافته

مقوله  10فرهنگ در شرایط کرونا  های آموزش معلمان در مناطق دار ای خرده پژوهش حاصل از بررسی چالش های یافته 

 انجام شد.

فرهنگ شهر الین و حومه های کرونا در منطقه دارای خرده مرتبط با چالش های مؤلفهزیر  -1نمودار   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگ خردههای کرونا در مناطق دارای  مرتبط با چالش های مؤلفه-1جدول 

 مستندات نمونه مصاحبه  ها ها و مؤلفه چالش

ش
چال

 
با 

ط 
رتب

ی م
ها ش

دان
 

ان
وز

آم
 

. عدم دسترسی به رسانه در مناطق دوردست 1
بومی و  آموزان دانش. عدم آشنایی 2روستایی 

ذیری از فضای . الگوپ3ها. عشایری با رسانه
های ناپسند مغایر  . وب گردی و عادت4مجازی 

 با هنجارهای ارزشمند در فرهنگ بومی

دچار سردرگمی  آموزان دانشدر دوره کرونا "5کد 
ها  بومی به فضای مجازی آن آموزان دانششدند. ورود 
ای اطالعات و وب گردی و... مواجه کرده  را با هجمه

ها برای پذیرش  کرد با توجه به اینکه زیرساخت
های بسته بومی  موبایل در سنین کودکی در فرهنگ

 "فراهم نیست مشکالتی به وجود خواهد آمد

 4,13,8,1,6,9,5کد:

ش
چال

 
با 

ط 
رتب

ی م
ها انه

رس
 

ق 
اط

 من
در

ها 

ی
ایر

عش
 

افزارها و نصب آن در مناطق  و مشکل نرم 1
ووصلی اینترنت در روستاهای  . قطع2مرزی 
. مشکالت 5موقع  به . عدم پشتیبانی3مرزی 

 عدم اینترنت و پوشش دهی ضعیف در روستاها

افزارها را بلد نیستند.  : معلمان خیلی کار با نرم7کد 
دانند.  افزارها را هم نمی حتی خیلی از معلمان نصب نرم

ووصلی اینترنت در منطقه، واحد حمایت  عالوه بر قطع
داد این خودش باعث خستگی  موقع جواب نمی هم به

 شد نگرانی معلمان میو 

 2,10,13,9,6کد:

قطع ارتباط عاطفی بین معلم و 
 دانش آموزان و معلم

 تخریب و نابودی فرهنگ بومی

چالش های دانش  متمرکز و 
مشکالت انتقال آن در مدارس  

 دارای خرده فرهنگ

عدم آشنایی معلمان  
 روستاها با رسانه ها

کاهش انگیز و بی اعتنایی  
دانش آموزان به یادگیری 

 وترک تحصیل

نگرانی از تضعیف زبان 
 مادری

مشکالت مربوط به  
در مناطق  باند اینترنت

 عشایری

وب گردی و عادت به فضای 
 مغایر با ارزش های بومی

عدم کنترل دانش آموزان  
چند زبانه و خرده  

فرهنگ ها  در فضای 
 مجازی

والدین با دانش  درگیری
آموزان در مناطق خرده 

 فرهنگی
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ش
چال

 
ی

تای
وس

ن ر
ما

معل
با 

ط 
رتب

ی م
ها

 

عدم آشنایی معلمان مناطق روستایی با  .1
. کاهش ارتباط 2افزارها  ها و نرم رسانه

که یک اصل در  آموزان دانشعاطفی با 
های  . عدم کنترل طیف3فرهنگ بومی است 

. عدم دسترسی به 4قومی در فضای مجازی 
. مشکالت مربوط 5می در آموزش تجارب بو

به دانش متمرکز و سختی انتقال آن در 
 بومی آموزان دانشفضای مجازی برای 

کرونا تجارب جدیدی را برای همه در همه  "9کد 
ها به وجود آورد که این بحران در مناطق مرزی  عرصه

و بومی کرونا بیشتر چالش آفرین بوده چراکه نه 
ومی آماده پذیرش چنین معلمان و نه شرایط زندگی ب

چندزبانه در این  آموزان دانششرایط است. کنترل 
 "شرایط خیلی سخته

 5,6,8,12,10,3کد:

ش
چال

 
ه 

مع
جا

با 
ط 

رتب
ی م

ها

ی
حل

م
 

. 2هراس از الگوپذیری از فضای مجازی  .1
. 3تدریج با وب گردی  تخریب فرهنگ بومی به

نگرانی از جه ورد به فضای مجازی در سنین 
. نابودی و تضعیف زبان مادری 4یامدها پایین و پ

های جدید  های جدید و ارزش یابی سبک . راه5
 به فرهنگ بومی

های محلی یک  در جوامع بومی حفظ ارزش "12کد 
اصل است با توجه به بیماری کووید مردم بومی خیلی 
نگران تخریب و تغییرات ناخواسته فرهنگ بومی 

رزندانشان هستند استفاده از فضای مجازی توسط ف
 "کننده است نگران

 1,10,4,7,11,9کد:

ش
چال

 
ین

الد
ا و

ط ب
رتب

ی م
ها

 

درگیری والدین با فرزندان جهت دسترسی  .1
. عدم کنترل فرزندان 2به گوشی و رسانه 

. 3ها و ایجاد تنش  جهت استفاده از رسانه
سوادی والدین و عدم  سوادی و یا کم بی

کمک به فرزندان و احساس درخودماندگی 
پذیری نادرست  نگرانی والدین از تربیت. 4

. بحث امکانات مالی 4از فضای مجازی 
جهت تهیه رسانه یادگیری با توجه به 

 اقتصاد ضعیف روستایی

در شرایط کرونا والدین در مناطق بومی خیلی  "8کد 
ها آشنا هستند نه  کشند چون نه با رسانه سختی می

هاشون  چهدوست دارند در دوره ابتدایی موبایل دست ب
 "باشه این مسائل براشون خوشایند نیست

 9,8,10,12,13کد:

 گیری نتیجه

های دوره کرونا به روش کیفی از نوع  این پژوهش با هدف مطالعه تجارب معلمان مناطق بومی در مواجه با چالش 

زیر مؤلفه فرعی انجام شد  10و مؤلفه اصلی  5ها در  پدیدارشناسی در منطقه بومی شهرستان الین نو انجام شد. نتایج یافته

ها با مبانی نظری انجام گرفته است. معلمان در بحران کرونا در فضای  ترین یافته در ادامه و در ذیل تائید پذیری مهم

( 2014) 2( و والکین شاو و اوان2015) 1تحقیقات پیو، کوملودی و روزسارا کنترل کنند در این راستا  آموزان دانشتوانند  نمی

هایی را برای معلمان ازجمله تعامل و مشکالت  (، نشان داد که اختالفات زبانی در مناطق چندزبانه چالش2015) 3تا لیورداراس

های فرهنگی مناطق بومی آمادگی ورود به فضای مجازی را  ها نشان داد زیرساخت یافته رفتاری از مشکالت عمده هستند.

های موردنیاز در بخش اینترنت  (، آمده است عدم توازن در توزیع زیرساخت1399ندارند در پژوهش میرانی سرگز و همکاران )

خصوص در مناطق دور از دسترس و محروم و شناسایی این کمبودها و تالش در جهت برطرف  های تلویزیونی به و شبکه

 آموزان دانشو عدم آشنایی کاهش تعامل، کاهش نظارت  آموزان دانشهای دیگر کرونا برای  ها باشد. ازجمله چالش کردن آن

(، نشان داد ازنظر معلمان استفاده نابجا از فضای 1399)افشارلو، عابدپور، های یافتهبا فضای مجازی است. در این راستا 

(، نیز با آن همسو 1399پژوهش ابوالحسنی و همکاران ) های یافتههای مناطق بومی در دوره کروناست  مجازی یکی از چالش
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ارتباط  های معلمان بومی است. دراین ر این ازنظر معلمان آموزش محتوای متمرکز در دوران کرونا یکی از چالشاست. عالوه ب

)دنیس،  شود میهای بومی برای معلمان چالش محسوب  متون نظری و میدانی نشان داد که محتوای متمرکز و نبود کتاب

ای دوردست روستایی اثرت بدتری را داشته است چرا ه ها در مناطق بومی، مناطق مرزی و محیط (. این چالش2011

های یکنواخت و تک فرهنگی شده  های بومی بسیار مهم بوده و از فرهنگ های خرد بومی هنوز احترام به ارزش فرهنگ

های خودی هستند. بومیان منطقه تعصب بسیار شدی به زبان مادری، حفظ  هراس داشته و نگران نابودی و تخریب ارزش

(. با توجه به ورود آنی 1398(، جالیری الیین )2019ورسوم منطقه دارند. جالیری الیین و همکاران، ) ای محلی، آدابه ارزش

ها و دسترسی به اینترنت  مناطق دوردست عالوه بر مشکالت مرتبط به سیستم آموزان دانشهای بومی  ها به محیط رسانه

کنند که این تجارب با توجه به  مجازی، وب گردی و... را تجربه می مشکالت عمیقی دیگر مثل الگوبرداری کاذب از فضای

با  شود میهای زیادی را به همراه دارد لذا پیشنهاد  های الزم در این زمینه برای جامعه بومی خسارت عدم دریافت آموزش

دچار مشکل کند باید تدابیر هایی که نظام آموزشی در مناطق بومی را  ادامه داشتن بحران کرونا و یا حتی پیش آمد بحران

 ها طراحی و اجرا شود. فرهنگ محکی برای به حداقل رساند خسارت به این خرده

 منابع

المللی روانشناسی، مشاوره،  سومین کنفرانس بینهای آموزش مجازی،  (. مدیریت مدرسه در دوره کرونا و چالش1399، زینب و ناصح، جواد )احمدی
 ، مشهد.تعلیم و تربیت

 آباد. علیسومین همایش ملی مراقبت و درمان، ، آموزان دانشهای آموزشی  و آسیب کرونا (.1399لو، سمیه و عابدپور، سهیال )افشار

(. ارائه الگوی برنامه درسی بومی درسی مطالعات اجتماعی دوره 1398جالیری الیین، شیوا، آیتی، محسن، جعفری ثانی و حسین، اکبری، محمد )
 فرهنگ. رساله دکتری دانشگاه بیرجند. ق دارای خردهابتدایی برای مناط

 .شناسی ایران مجموعه مقاالت انجمن جامعه«. مسائل اجتماعی ایران»مسئله وحدت و الگوی سیاست قومی در ایران در  .(1383حاجیانی، ابراهیم )

اولین بر نظام آموزشی و ارائه همکارها،  VOVID 19(. تأثیر شیوع ویروس کرونا 1399خادمی، نسیم و خادمی، فاطمه و شتابنده، حسین )
 آباد. ، نجفهمایش ملی تولید دانش سالمتی در مواجهه با کرونا و حکمرانی در جهان پسا کرونا

 ، شماره2دوره ، مجله تدریس پژوهیشناسی تعلیم تربیت چند فرهنگی،  (. مبانی ارزش1393غریبی، جالل، گلستانی، هاشم و جعفری، سید ابراهیم )
1: 85-95. 

نگاری  د، قومبنیاداده نظریه ، شناسیارپدید، یرهوت پژرید )روایکررونج رپن ارمیب از ارنتخاهش وژرپح ررطو ی رپویش کیف(. 1396ن )جال، کرسو
 .رصفارات نتشاان: اتهرفرد و حسین کاظمی،  دانایین ر. ترجمه حسردی(مطالعه موو 

 تهران: سمت. نصر و همکاران، احمدرضا ترجمه ، جلد اول،و کیفی کمی تحقیق های روش .(1392جویس ) گال، والتر و بورک، ؛مردیت گال،

های آموزش مجازی در ایران،  کرونا و چالش .(1399حیدری آبروان، محمدجواد؛ عسکری، مهتاب و خوش خواهش، رؤیا )میرانی سرگزی، نرگس؛ 
 .شاورهدومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و م
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نقش کادر مدیریتی در دوران  با نیازهای ویژه از آموزان دانشتجربه زیسته معلمان 

 برای آینده ییها داللتکرونا؛ 

 ع(، مشهد، ایرانرضا )المللی امام  استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه بین، 1حمیده پاک مهر

 ، ایراناستادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، 2صدیقه کاظمی

 مقدمه

؛ بلتیکین 2020، 4؛ بائو2020، 3آموزشی دنیا دگرگون )لی، گوآن، وو، وانگ، ژویو تانگ یها نظاماخیراً با شیوع کرونا ویروس، 

( و در نظام آموزشی کشور ما نیز، 2020، 8؛ عدنان و انوار2020، 7، جئونگ و سو6؛ مورالیستا و اورادو2020، 5و کویوال

های فشرده آموزشی و تدوین  ازجمله آموزش دروس از طریق شبکه تلویزیونی آموزش، شاد، تهیه لوحسناریوهای مختلفی 

(. هرچند ظهور آموزش آنالین و استفاده از آن در 1399؛ موسوی و جعفری، 1399نامه طراحی و اجرایی گردید )رضایی،  درس

(؛ لیکن کودکان با 1399)ابوالمعالی، حسینی،  گیری کرونا توانست تا حد زیادی از گسترش ویروس جلوگیری کند همه

شده و از مشارکت مفید در تجارب آموزشی و دسترسی راحت به آموزش محروم  نیازهای ویژه در اپیدمی کرونا به حاشیه رانده

کالت زیادی دارای نیازهای ویژه سروکار داشتند نیز، مش آموزان دانش(. عالوه بر آن، معلمانی که با 2019، 9گردیدند )کلینک

(؛ معلمان این 2020و همکاران،  10های اساسی روبرو شدند )کرافورد متحمل و با چالش آموزان دانشرا در تدریس و تعامل با 

شدند )لیندر، لتزل، تارینی و  جانبه همهناچار شدند خود را با آموزش از راه دور وفق داده و نیازمند حمایت  آموزان دانشگروه از 

شده  های آن در پاندمی کرونا انجام ها و چالش تاکنون تحقیقات متعددی در حوزه آموزش مجازی، فرصت (.2021، 11شوآب

؛ 2020؛ فری و همکاران، 2020؛ بلتیکین و همکاران، 2020، بائو، 12؛ پیج، کارتریز، اندرسون و بویلی2021)لیندر و همکاران، 

؛ اعتدادی و همکاران، 2020؛ جئونگ و همکاران، 2020مکاران، ؛ عدنان و ه2020؛ مورالیستا و همکاران،2020دیهاوان، 

؛ محمدی و 1399؛ عباسی و همکاران، 1399آغاج و همکاران،  یالقوز ؛ محمدیاری1399؛ موسوی و همکاران، 1399

ازهای با نی آموزان دانشآکادمیک در حوزه آموزش مجازی  های پژوهشها حاکی از فقر  (؛ اما نتایج بررسی1399همکاران، 

ای، مدیر و نقش رهبری او، پس از  ادعا کرد که در بین عوامل درون مدرسه توان می(. 2020، 13شلیچر و ویژه است )ریمز

(. مدیران مدارس در آموزش 1388آبادی،  است )زین آموزان دانشمعلمان، دومین عامل مهم و مؤثر بر پیشرفت تحصیلی 

                                                           
1. h.pakmehr@imamreza.ac.ir 
2. Kazemisahar92@yahoo.com 
3. Li, Guan, Wu, Wang, Zhou, Tong 
4. Bao 
5. Beltekin, Kuyulu 
6. Moralista, Oducado. 
7. Jeong, So. 
8. Adnan, Anwar 
9. Kilinc 
10. Crawford 
11. Lindner, Letzel, Tarini, Schwab 
12. Page, Charteris, Anderson, Boyle 
13. Reimers, Schleicher 



 

106 
 

ام تعطیلی مدارس به دلیل شیوع بیماری کرونا ویروس نقشی محوری و اصلی در ای آموزان دانشغیرحضوری و از راه دور 

های مدیریتی مدیران، نوع مواجهه آنان با مشکالت پیش رو و درک و همدلی با معلمان نقش  بر همین اساس، سبک .داشتند

ا اتخاذ سبکی مناسب، میزان تعلق ب تواند میبا نیازهای ویژه داشت. مدیر  آموزان دانشاز معلمان  جانبه همهمهمی در حمایت 

تر را بر عهده آنان قرار  های بیشتر و سنگین های تشویق کارکنان، مسئولیت کارکنان را به سازمان بیشتر کرده و با ایجاد زمینه

کننده جو، فرهنگ و  ترین عناصر موفقیت رهبری و تعیین (. درواقع، سبک مدیریت از مهم1391دهد )بخشایش و آذرنیاد، 

های آموزشی، کاستن  ( و در همین راستا، یکی از مسائل مهم سازمان1398اهبردهای حاکم بر سازمان بوده )عالقه بند، ر

های متفاوتی را در  های آدمی ازجمله مواردی است که احساس اثرات گوناگون فشار روانی است. محیط کار و فعالیت

ها احساس رضایت یا عدم رضایت، داشتن سالمت روان است  آن ترین آورد که از مهم های گوناگون به وجود می انسان

 (.1391)بخشایش و آذرنیاد، 

تر از نقش مدیر مدرسه  کننده تر و تعیین تر، کاربردی وپرورش کلیدی ( هیچ نقشی در آموزش1399زعم حاجی میرزایی ) به

تا بتوانند در مقابل تغییرات حاصله واکنش بر همین اساس، مدیران باید درک درستی از وضعیت موجود داشته باشد  .نیست

های مدیران مدارس  منطقی و صحیح از خود نشان دهند. تغییرات آموزش در فضای کرونایی، حاکی از ظرفیت و توانمندی

 تواند میها  کنند و همین تفاوت در عملکرد آن بوده و مدیران در برخورد با تغییرات ایجادشده در سازمان، یکسان عمل نمی

 با نیازهای ویژه از آموزان دانش معلمان ادراک تحلیل و عملکرد معلمان را نیز تحت تأثیر قرار دهد. عالوه بر آن، درک عمیق

 عمق در تواند میمدیران  ویژه بههای مجازی و میزان مشارکت کادر اجرایی و  شبکه در تدریس های فرصت و ها چالش

شده، مطالعه  مفید واقع شود. لذا با عنایت به مطالب مطرح آن برای تقویت رهاییراهکا ارائه و موضوع از شناخت به بخشیدن

با نیازهای ویژه از میزان مشارکت و همکاری مدیران در پاندمی کرونا انجام  آموزان دانشحاضر با هدف تجربه زیسته معلمان 

 شد.

 روش پژوهش

یدارشناسی اساساً مطالعه تجربه زیسته یا جهان زندگی است . پدباشد میکیفی و از نوع پدیدارشناسی توصیفی  پژوهش حاضر

با نیازهای  آموزان دانشکنندگان شامل کلیه آموزگاران  (. مشارکت1391)امامی سیگارودی، دهقان نیری، رهنورد و نوری، 

در فضای مجازی باشند که در ایام تعطیلی حضوری مدارس،  می 1401-1400یزد در سال تحصیلی   ویژه دوره ابتدایی استان

معلم ادامه یافت.  13و مصاحبه با  ها دادهگیری با شیوه هدفمند و مالک محور تا حد اشباع  اند. نمونه مشغول به تدریس بوده

ای کالیزی به  سازی گردید. با روش هفت مرحله ها ضبط و پیاده دقیقه و تمامی مصاحبه 55تا  35زمان هر مصاحبه بین  مدت

ها نیز با نظرسنجی از متخصصین و معلمان مورد مصاحبه انجام شد.  پژوهش پرداخته شد. اعتبار یافتههای  تحلیل مصاحبه

نفر از  5تصادفی در اختیار  صورت بهتحقیق  های دادهبدین منظور جهت بررسی تکرارپذیری در تحقیق حاضر، بخشی از 

دهنده پایایی  مشابه نظر آنان است و لذا این امر نشان ها و مقوالت معلمان قرار گرفت. تفسیر نتایج نشان داد که کدگذاری

 تحقیق در بخش تکرارپذیری بود.
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 پژوهش های یافته

کننده در دوران کرونا نقش  حاصل از مصاحبه، ازنظر معلمان مشارکت های دادهوتحلیل  با توجه به هدف مطالعه پس از تجزیه

ر مدیریتی در نقش همیار مربی، در نقش بازرس و در نقش اداری بیان کادر مدیریتی در سه مفهوم محوری شامل مدیر و کاد

 گردیده است.

کننده اعالم نمودند  همیار مربی بود که معلمان مشارکت عنوان بهشده نقش کادر مدیریتی  اولین مضمون و معنای استخراج

ین همکاران، ایجاد و تقویت تعلق گونه مدیران و معاونین در مدرسه جو رفاقتی، تزریق همبستگی و روحیه خوب ب این

ای، ایجاد ارزشمندی و حس قدردانی در همکاران را از طریق حضور در جو  سازمانی، ایجاد و تقویت جو همیاری حرفه

یک همیار مربی، کمک به فرایند تولید محتوای کالسی برای همکاران در شرف بازنشستگی و تشکیل  عنوان بههمکاران 

گیری در کنار سایر وظایف اداری خود ایفا  یابی و مچ آموزشی بدون ایجاد حس عیب های السکاندیشی و  جلسات هم

کادر مدیریتی در نقش همیار مربی، معلمان در دوران کرونا جو حمایتی و پشتیبانی  باوجود. در چنین مدارسی کردند می

 اند. در این مدارس را ابراز نمودههایشان گزارش و تمایل به ادامه حضور  ای و رضایتمندی را در روایت حرفه

یاب بود که معلمان حاضر در این مدارس  گر بیرونی عیب دومین مضمون محوری نقش کادر مدیریتی در نقش بازرس کنترل

آمیز بین معلمین، کاهش و تضعیف تعلق سازمانی،  با چنین مدیران و معاونینی جو متشنج و غیردوستانه، عملکرد تبعیض

اعتمادی،  های برآمده از بی ای، ایجاد حس ناکارآمدی در معلمین با دخالت بیرونی و پایش مقدم بر حمایت حرفهاولویت کنترل 

تضعیف جایگاه معلم نزد والدین و سایر همکاران، عدم شفافیت و صداقت و مسئولیت در قبال عملکرد، تشکیل جلسات 

های اداری به معلمین را عالوه بر فشارهای ناشی از  گیری نامهها، واسپاری پی گیری و بیان عیب قصد مچ شورای معلمین به

کادر مدیریتی در نقش بازرس، معلمان در دوران کرونا جو  باوجودها تجربه کردند. در چنین مدارسی  غیرحضوری شدن کالس

هایشان گزارش  روایت ای و عدم رضایتمندی، احساس فشار بیرونی و تعارض بین کار و خانواده را در غیر حمایتی و غیرحرفه

 اند. و تمایل به خروج از این مدارس را ابراز نموده

های مشترک مدیران و کادر مدیریتی در دوران کرونا شامل نقش  کنندگان ناظر به نقش های مشارکت در هر دودسته روایت

بضاعت،  بی آموزان دانش های مالی خیرین جهت تأمین گوشی همراه و تپ لت برای اداری مدیران در راستای جلب حمایت

شده  های بهداشتی و ضدعفونی کردن مدارس بیان ، سعی در رعایت پروتکلآموزان دانشهای  پیگیری غیبت یا آنالین نشدن

های خود تعبیر و  بود اما در کادر مدیریتی همیار مربی، معلمان این اقدامات را به جهت حمایت از جریان آموزش و فعالیت

که در مدارس دارای کادر مدیریتی بازرس مآب، این اقدامات مدیران نیز بر مبنای اجرای صرف  الیتفسیر نمودند درح

ها و عدم توجه به نیازهای  ازاندازه به خانواده های سازمانی مدیر و توجه بیش های اداری در جهت خشنودی مافوق بخشنامه

شرایط همکاران از واسپاری امور اداری و پیگیری معلمین توصیف نمودند. از طرفی مدیران مربی مآب به دلیل درک 

که مدیران بازرس مآب بخشی از امور اداری و پیگیری  ورزند درحالی ها و کارهای اضافی به معلمین، امتناع می بخشنامه

ربی مآب با کنند. تفاوت دیگر مدیران م ها را علیرغم فشار زمانی ناشی از تدریس در دوره کرونا به معلمین محول می بخشنامه

های اجتماعی  ی شاد و شبکه مدیران بازرس مآب در نوع اعمال نظارت بر روند و کیفیت جریان تدریس و آموزش در شبکه

ازجمله واتساپ است، مدیران مربی مآب از این فرصت و بستر نظارتی برای تقویت فرایند یاددهی یادگیری و قدردانی از 
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های معلمین و بیان  مدیران بازرس مآب، از این فرصت برای تأکید بر کمبودها و ضعفکه  کنند درحالی معلمان استفاده می

برند  لحظه بهره می به گیری لحظه ها در جلسات و دخالت مستقیم در جریان و روند تدریس، گزارش مکرر و مصداقی این ضعف

 .شود میرت و نظارتی منجر که به ایجاد تنش و آشوب بین همکاران و حس توهین و عدم پذیرش چنین اعمال قد

 گیری نتیجه

این مطالعه نشان داد که معلمان سه نوع نقش را برای کادر مدیریتی در دوران کرونا برشمردند که شامل نقش  های یافته

همیار مربی، نقش بازرس و نقش اداری است. معلمان حاضر در مدارس دارای مدیران با سبک همیار معلم، در دوره کرونا و 

ای و توأم با فشار کمتر و درنتیجه رضایت و تعلق و  دارای نیازهای ویژه، جو حمایتی و حرفه آموزان دانشش مجازی آموز

تعهد سازمانی بیشتر را به نسبت معلمان حاضر در مدارس دارای سبک مدیران بازرس مآب تجربه کردند که طبق پیشینه 

مستقیم با رضایت شغلی،  وری بوده و ارتباطی ش کارایی و بهرههای مدیریت یکی از ابزارهای مهم افزای تجربی، سبک

 (.1395بخت، یمنی دوزری سرخابی و خراسانی،  انگیزش و تعهد سازمانی معلمان دارد )جوان

که هم مدیران بازرس مآب و هم مدیران همیار مربی مآب سعی در انجام  دهد میاین مطالعه نشان  های یافتههمچنین 

نظارتی خود در این دوران داشتند اما شیوه این وظایف اداری نیز در دو سبک مدیریت متفاوت بوده و  های اداری و نقش

( وظیفه مدیر مدرسه این است که بر کل 1399زعم حاجی میرزایی ) چنانچه به شود میهای معلمین دیده  بازتاب آن در روایت

درستی  مقدمات کنند، نقطه هدف در مدرسه است اگر نقش مدیر بهفرایندها نظارت داشته باشد، سایر همکاران هم باید تمهید 

؛ اما مدیران گیرد می، مدیر مدرسه از مجموعه کار حوزه ستادی نتیجه شود میها هم درست انجام  انجام شود سایر نقش

کار،  با والدین اهمال های بیرونی و فشار بر معلمان و اعمال تبعیض ناروا و عدم برخورد صحیح بازرس مآب با تأکید بر کنترل

های کالسی را تبدیل به چالش و تهدیدی برای معلمان و اهرمی برای اعمال فشار بیشتر  حضورشان در شبکه شاد و گروه

های یک مدیر موفق  ترین شاخص ( یکی از مهم1399زعم حاجی میرزایی ) طور که به نمودند که خطایی راهبردی است همان

. هرچند برای شوند میآموزشی گاهی مدیران در مواجهه با هدف دچار یک خطای راهبردی  است و در نظام« تحقق هدف»

درستی انتخاب شود، اگر راه،  شده اما همه مدیران باید مراقب باشند راه به اهداف در نظام تعلیم و تربیت فرایندهایی تعریف

« پایش اهداف»ابراین دغدغه اول دغدغه ، بنشود نمیدرست انتخاب نشود هرچقدر هم حرکت خوب باشد، مقصد حاصل 

 صورت بهای را  پذیرد باید بتواند مسئله مدیران است. هر مدیری که مسئولیتی را می« توانایی حل مسئله»شاخص دوم  .است

 است.« توانایی مدیریت بحران»سومین شاخص یک مدیر موفق نیز  .پایدار و نه موقت، حل کند

ها و  با دشواری آموز دانشتثنایی که معلم از حیث فضای کاری و نیازهای یادگیری خاص هر وپرورش ویژه/اس در نظام آموزش

سوی  های زیاد و انتظارات متعددی از سوی والدین و کادر اداری مواجه است نیاز است سبک مدیریت مدارس به پیچیدگی

هایی نیز  های بروز چنین بحران کند تا در زمانکار حرکت  معلمان تازه ویژه بهای و تخصصی بیشتر از معلمان و  حمایت حرفه

 مدیر با توان حل مسئله و تخصص وارد عرصه هدایت و راهبری معلمان شود.

 با نیازهای ویژه، آموزش مجازی، پسا کرونا، برنامه درسی آموزان دانشتجربه زیسته،  واژگان کلیدی:
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دارای نیازهای ویژه از مشارکت  آموزان دانشجدید و ادراک معلمان  بوم ستیز

 والدین در فضای آموزش مجازی

 ع(، مشهد، ایرانرضا )المللی امام  استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه بین، 1حمیده پاک مهر

 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران، 2صدیقه کاظمی

 مقدمه

در تالش برای  19گیری کووید  شده در جهان تعطیلی موقت مدارس را در طول همه نام ثبت آموزان دانش اتفاق به بیقر تیاکثر

( در طول 3،2020اند )وینر و همکاران گذاری اجتماعی و درنتیجه کاهش سرعت انتقال ویروس تجربه کرده تشویق فاصله

های یادگیری جایگزین باید  مداوم انجام شود و راه طور بهتوانست  وری نمی، آموزش حض19گیر کووید  قرنطینه همه

درصد از این  90کشور در جهان، مدارس را تعطیل کردند که بیش از  200(. تقریباً 2021، 4شد )هالر و نوویتا دهی می سازمان

 (.2020، 5واجه شدند )یونسکوهای ابتدایی تا آموزش عالی با نوعی اختالل در آموزش خود م از سال آموزان دانش

، کردند میارائه  آموزان دانشها را از راه دور به  ها و کمک که معلمان و مدارس باید مطالب آموزشی، دستورالعمل درحالی

حال اشتغاالت روزمره و زندگی خود را  و درعین کردند میمربی آموزش خانگی برای فرزندانشان عمل  عنوان بهوالدین باید 

های  در محیط آموزان دانش(. مشارکت والدین عامل مهمی برای پیشرفت 2020، 6)الگومارسینو و همکاران کردند میحفظ 

توجهی در موفقیت فراگیران  عامل قابل 7اند که مشارکت والدین مطالعات متعددی، نشان داده های یافتهمدارس سنتی است. 

، 2019، 11؛ ووفتر2019، 10؛ مکرونی2020، 9؛ گاربی و همکاران2021، 8های یادگیری مجازی است )خان و ایرشاد در محیط

 (.1398؛ الهی و حاجی تبار فیروزجائی و عابدینی،1399؛ محمدی و همکاران، 1400توکلی و یداللهی، 

برانگیزترین و سودمندترین مشارکت در بستر آموزش آنالین،  ( نشان داد که برای والدین چالش2012) 12سورنسن ی مطالعه

دارند چراکه در شرایط  است که فرزندان خود را تا پایان آموزش در ارتباط با کالس آنالین و در تعامل با معلمان نگه این

در مورداستفاده اثربخش از فناوری  ویژه بهآموزش آنالین، مدارس و معلمان نظارت کافی برای ارتقای تجربه مشارکت والدین 

فعالیتی که طیف وسیعی از رفتارها را در  عنوان به( مشارکت والدین را 2008) 13میندنیچندارند. هالووی، یاماموتو، سوزوکی و 

رفتارهای خانه محور مانند نظارت کردن، کمک در انجام تکالیف  عنوان بههایی که از بحث  کنند فعالیت گیرد، تعریف می برمی
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حور مانند شرکت در رویدادهای مدرسه و ارتباط با های مدرسه م و تا فعالیت شود میو تحریک شناختی در محیط خانه شروع 

مثال،  عنوان . موانع مشارکت والدین در رابطه با آموزش از راه دور از دیدگاه والدین، متفاوت است. بهیابد میمعلمان تداوم 

ری پ برای . موانع شخصی )شامل مهارت پایین در فناو1موانعی برای یادگیری از راه دور و خانگی شناسایی شده است،

. موانع فنی )شامل فقدان دسترسی کافی 2،  کمک به دسترسی فرزندان به آموزش آنالین و منابع مورداستفاده در این زمینه( 

. موانع مالی )شامل ناتوانی در تهیه تجهیزات فنی بهتر و 3های یادگیری(، به اینترنت یا ابزارهایی برای ردیابی صحیح فعالیت

. موانع منطقی )شامل این تصور والدین بود که آموزش آنالین نیازهای شخصی/سرعت یادگیری 4( و  دسترسی به اینترنت

 (.2021خان و ایرشاد،  ()دادند میکند و آن را غیرقابل اثرگذاری تشخیص  را برآورده نمی آموزان دانش

توانی ذهنی، چند  آسیب شنوایی، کمبا   گروه 7را در  آموز دانشنفر  409هزار و  152وپرورش استثنایی  سازمان آموزش

و دارای مشکالت   هیجانی و طیف اتیسم –های رفتاری  دیدگی بینایی، اختالل آسیب  حرکتی، -معلولیت جسمی  معلولیتی،

نفر در مدارس خاص استثنایی و  556هزار و  80تحت پوشش تعلیم و تربیت قرار داده است که از این تعداد   ویژه یادگیری

(. این 1399عادی به تحصیل مشغول هستند )حسینی، آموزان دانشاز آنان در مدارس تلفیقی و در کنار   نفر 853و هزار  71

 100،1399در دوره کرونا، آموزش مجازی را تجربه کردند چنانکه تا پایان خرداد  آموزان دانشهم چون سایر  آموزان دانش

استثنایی عضو پلتفرم رسمی شبکه شاد شدند  آموزان دانشدرصد  51ها و  درصد کالس 84درصد معلمان،  74درصد مدارس، 

ای بر روی ادراک معلمان استثنایی از نحوه مشارکت والدین  که مطالعه دهد می(. نتایج بررسی در پیشینه نشان 1399)حسینی،

با نیازهای ویژه از  آموزان دانشن والدی های تجربه( به بررسی 1400در دوره کرونا وجود ندارد البته مطالعه توکلی و یداللهی )

که به  شده اما از منظر معلمان استثنایی، مشارکت والدین بررسی نشده است، درحالی مشکالت آموزشی در دوران کرونا انجام

دارای نیازهای ویژه و واگذاری بخش عظیمی از آموزش و نظارت بر حضور در  آموزان دانشدلیل نیازهای چشمگیر و متفاوت 

؛ بنابراین مطالعه شود میآنالین و انجام تکالیف و ارزیابی به والدین در این دوره، اهمیت بررسی این موضوع آشکار  کالس

 بوم جدید فضای مجازی پرداخته است. حاضر به بررسی ادراک معلمان استثنایی از مشارکت والدین در زیست

 روش پژوهش

با نیازهای ویژه دوره  آموزان دانشآموزگار  10کنندگان شامل  . مشارکتباشد میکیفی و از نوع پدیدارشناسی  پژوهش حاضر

سال سابقه کار در  27بود که از دو سال تا  1399-1400ابتدایی شهر بافق و میبد استان یزد در سال تحصیلی 

هنی، اوتیسم، اختالالت توان ذ های کم دیپلم تا دکتری داشتند و در گروه وپرورش استثنایی داشتند و تحصیالتی از فوق آموزش

گیری کرونا به تدریس اشتغال داشتند و در شبکه شاد عضو  دیده شنوایی در دوره ابتدایی در زمان بحران همه یادگیری، آسیب

 ها دادهگیری تا اشباع نظری  بودند. این معلمان پس از موافقت برای شرکت در این مطالعه، مورد مصاحبه قرار گرفتند. نمونه

ای کالیزی تحلیل مصاحبه انجام شد و اعتبار  سازی گردید. با روش هفت مرحله ها ضبط و پیاده فت. تمامی مصاحبهادامه یا

  ها نیز با نظرسنجی از معلمان مورد مصاحبه انجام گرفت. یافته
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 پژوهش های یافته

ادراک معلمان از مشارکت والدین  دهد میهای مختلف نشان  حاصل از مصاحبه با معلمان استثنایی در گروه های یافتهتحلیل 

ها و والدین معلم یار،  در دوره کرونا در پیوستاری از دو مقوله والدین معلم یار و والدین معلم بار قابل توصیف است. خانواده

ازنظر معلمان موردبررسی دارای مشارکت باال، عالقه و انگیزه همکاری، آمادگی و توان شناختی، کالمی و ارتباطی، 

ها و والدین معلم بار قرار  سوی طیف خانواده یالتی و نگرش مثبت به یادگیری فرزند معلولشان هستند و متقابالً در آنتحص

اند. والدین و  که معلمان حاضر در این مطالعه تجربه مواجهه با این والدین را توأم با بار روانی و فشار برشمرده گیرند می

و جریان آموزش و معلم، فاقد آمادگی و توان  آموز دانشت و عالقه و انگیزه همکاری با های معلم بار، فاقد مشارک خانواده

زعم معلمان موردبررسی، بیشترین زحمت و بار آموزشی را در  شناختی و کالمی، ارتباطی و تحصیالتی بودند. این والدین به

و برخورداری از تجهیزات و اینترنت و دانش  کنار معلم بر عهده داشتند. والدین معلم یار در صورت عدم توان اقتصادی

بخشی درصدد  فناوری و سواد کافی، به طرق گوناگون از طریق مشورت با معلم و مدیر و کمک خیرین و متخصصین توان

ترین پیشرفت  آمدند و به امکان پیشرفت فرزندشان حتی در دوره آموزش مجازی باور داشتند و کوچک حل و رفع مسئله برمی

های معلم بار فاقد نگرش مثبت و امیدواری به جریان یادگیری فرزندشان  نمودند؛ اما والدین و خانواده شان را گزارش میفرزند

های  در این فضای آموزشی بودند و عدم توان اقتصادی و عدم برخورداری از تجهیزات و اینترنت و دانش فناوری و بیماری

رفت از مشارکت در  ای برای برون بهانه عنوان بهر، رسیدگی به سایر فرزندان را جسمی چون فشارخون و دیابت و سن باال، سف

که معلمان استثنایی حاضر در این مطالعه بیان کردند  نمودند درحالی جریان یاددهی یادگیری فرزند با نیاز ویژه خود اعالم می

ها قرار  رند و تجهیزات فناوری در اختیار آندا که همین والدین اغلب برای فرزند عادی خود، مشارکت بیشتری مصروف می

 دهند. می

 مضامین و زیر مضامین ادراک معلمان استثنایی از مشارکت والدین در دوره کرونا -1جدول 

 ها ای از روایت نمونه زیر مضامین مضامین

 مشارکت باال والدین معلم یار

 واجد عالقه و انگیزه همکاری
 

 تالش برای یادگیری و ارتباط و
 مشورت با معلم

تالش برای دستیابی به تجهیزات و 
 امکانات موردنیاز

 آموز دانشبخشی  پیگیری امور توان
در عین کمک به پیشبرد امور 

 آموزشی

ها را که خیلی عالقه داشتند و کالسم را طوری کرده بودم  و بچه کردند میمادرها که خیلی همکاری 
 آموزان دانشسال سابقه دوره ابتدایی  4کار کنند )معلم  د چهها انگیزه داشته باشند که بخواهن که بچه

 دیده شنوایی( توان ذهنی و آسیب چند معلولیتی کم

 کنند. قدر پیشرفت می هاشون این که میدیدن بچه چون کردند میخدا رو شکر همکاری هم 
مشکل  نیدک میگفتم بچه کدوم مطلب سختشه یا کدوم مطلب رو نفهمیده و یا احساس  به مادر می

سال سابقه  2کنم یاد نمیگیره )معلم  گفت نشانه ب یا آ که هر کار می هست که یادش بدی مثالً می
 توان ذهنی( کم آموزان دانشدوره ابتدایی 

کرد خیلی تماس  هم همراهی می آموز دانشخود  کردند میکه خانواده همراهی  آموز دانشهمین دوتا 
 توان ذهنی( کم آموزان دانشل سابقه دوره ابتدایی سا 8تصویری را دوست داشتن )معلم 

همراهی الزم با  آموز دانشخواست به بچه کمک کند و او را برساند ولی خود  مادر خیلی پیگیر بود می
 توان ذهنی( کم آموزان دانشسال سابقه دوره ابتدایی  12مادر را نداشت از این موارد زیاد داشتیم )معلم 

 د مشارکت یا مشارکت ضعیففاق والدین معلم بار

 فاقد عالقه و انگیزه همکاری
رفت از  جویی برای برون بهانه

 مشارکت در جریان یاددهی یادگیری
عدم آمادگی و توان شناختی و 

و کنار بچه بنشینند و مدتی که   دادند میباید اختصاص  موزآ دانشای که برای  واقعاً صبر و حوصله
یاد بدهند این صبر  آموز دانشآرام به  کنار بچه باشند و مطالب را دریافت کنند و آرام کند میمعلم کار 

تونست با خانواده درگیر بشه همش با محبت و  و حوصله را نداشتند برای معلم خیلی سخت بود و نمی
و این فشار روحی روانی به معلم   حمل و بهشون قوت قلب بده که همراهی کنندآرامش و صبر و ت

 توان ذهنی( کم آموزان دانشسال سابقه دوره ابتدایی  27)معلم  شد تا تایم کالس تموم بشه وارد می



 

114 
 

 ارتباطی
تفاوتی نسبت به  توجهی و بی بی

ها، ارسال  وضعیت برگزاری کالس
 تکالیف و ارزیابی

اینجاها بیشتر مشکل مالی دارند ولی همشون گوشی داشتند یا خواهر یا برادرشون داشتند ولی 
 توان ذهنی( کم آموزان دانشسال سابقه دوره ابتدایی  2نکنند میگن ما نداریم )معلم  میخوان شرکت

کنند مشکل پشت مشکل  گیریم و بهشون میگیم همه مشکالت بیان می هایی که می و با تماس
چرا   میارن میگفتن ما از بچه استثنایی از این بیشتر توقع نداریم شما چرا خودتون رو اذیت میکنین

ال میخواین حتماً بچه حروف رو یاد بگیره ما می دونیم که بچه ما استثناییه. تازه این حرف رو شما حا
فرستادیم برای این بود که نصف روز پیش ما  هم به من گفتند که اگر ما اون موقع بچمونو مدرسه می

توی خونه نباشه چون خیلی مرا اذیت میکنه اکثرشون فکر میکنه که مدرسه مرکز نگهداری االن که 
کاریه که ما همش کنارش باشیم و گوشی دستمون باشه عیناً یکی از پدر مادرها این  کنار ما هست چه

 توان ذهنی( کم آموزان دانشسال سابقه دوره ابتدایی  7جمله رو به من گفتند )معلم 
قبل به امید  های کنم مثل سال خیال بودند فکر می ها بی شد خانواده ها انجام نمی خیلی مواقع تمرین

مدرسه بودند امسال رو هم به معلم واگذار کرده بودند انگار معلم فقط میتونست این بچه رو پیش ببره 
توانستند با بچه کار  ها ازلحاظ سواد مشکل داشتن و نمی یا واقعاً تواناییش رو نداشتن بعضی خانواده

 ذهنی(توان  کم آموزان دانشسال سابقه دوره ابتدایی  4کنند )معلم 
ها که سن اونها  توان ذهنی بودند که گفتم و یکی پدر و مادر بچه یکی از والدینم که کالً خودشون کم

گفتند ما دچار بیماری دیابت و فشارخون هستیم وقتی بچه ما رو اذیت میکنه و  خیلی باال بود که می
مون میره باال فشارمون پای گوشی نمی نشینه و با ما همکاری نمیکنه ما اعصابمون خورد میشه قند

خواستند دیگه دو سه ماه آخر تفننی پای گوشی  میره باال و یه خرده چون براشون عادی شده بود می
بنشینند چون براشون خیلی سخت بود که مقید باشند که این ساعت بنشیند و اینجوری کنند هر کدوم 

شدند و تکلیف  آنالین نمیها امسال هر کدومشون یه مشکلی باهاشون داشتم والدین  از این
 توان ذهنی( کم آموزان دانشسال سابقه دوره ابتدایی  27فرستادند )معلم  نمی

 گیری نتیجه

دارای نیازهای ویژه  آموزان دانشوپرورش  علیرغم وجود تاییدات و تأکیدات پژوهشی در حوزه مشارکت والدین در آموزش

آموزانشان این است که والدین  ادراک معلمان از نحوه همکاری والدین دانشدر دوره آموزش مجازی،  ویژه بهطورمعمول و  به

در دو سر طیف والدین معلم یار با مشارکت باال، انگیزه قوی، توان شناختی و ارتباطی مؤثر در یک سر طیف و والدین معلم 

طی در سوی دیگر طیف جای بار با عدم مشارکت یا مشارکت خیلی ضعیف، انگیزه ناکافی، عدم توان شناختی و ارتبا

؛ بنابراین ادراک معلمان استثنایی حاضر در این مطالعه نشان از عدم وجود پایدار روابط با والدین معلم بار دارد و این گیرند می

 های یافته( در خصوص وجود مشکل کیفیت ارتباط بین معلمان و والدین است. همچنین 2016) 1یافته همسو با یافته اصالن

شدت در یک محیط آنالین متفاوت باشد )لیو  مشارکت والدین ممکن است به دهد میالعه یا یافته مطالعاتی که نشان این مط

(؛ و احساسات والدین نسبت به یادگیری از راه دور متفاوت است. برخی از والدین احساس ارتباط بیشتری 2010، 2و همکاران

( 2011؛ 3دانند )سلین و همکاران بار اضافی می یک عنوان بهخی دیگر این را که بر با تکالیف مدرسه فرزندشان دارند درحالی

ای با  در جهت افزایش مشارکت والدین معلم بار، از طریق انجمن اولیا و مربیان تعامالت سازنده شود میهمسوست. پیشنهاد 

 والدین معلم یار برگزار گردد.

 با نیازهای ویژه، آموزش مجازی، معلمان. آموزان دانشمشارکت والدین، برنامه درسی،  واژگان کلیدی:

                                                           
1. Aslan 
2. Liu et al. 
3. Selwyn et al 
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کرونا اخالقی در دوره شیوع ویروس  یآور تاببررسی تجربه زیسته دبیران از 

 1شهرستان شوشتر یها رستانیدب( در 19 ید)کوو

 دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران وپرورش، کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش، 2کریمی فردصدیقه 

 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران، 3سید جالل هاشمی

 مقدمه

های نیک  ها و سنت نه قانونکه پشتوا آید میحساب  نظام ارزشی و اخالقی در هر جامعه یکی از عناصر تداوم و انسجام آن به

باشد. در یک محیط اجتماعی، خانواده،  تواند میاست. کنش اخالقیِ افرادِ یک جامعه حاصل و وابسته عوامل متفاوتی 

اخص، همگی بر رشد و تحول اخالقی افراد آن جامعه  صورت بهاعم و نظام تربیت رسمی  صورت بههمساالن، نظام تربیتی 

حساب  ترین ارکان تعلیم و تربیت به ترین نهادهای اجتماعی و از اصلی . در این میان مدرسه یکی از مهمتأثیرگذار خواهند بود

ها و ابعاد دینى، اخالقى، علمى، آموزشى، اجتماعى و کشف استعدادها و  که به دنبال تربیت و پرورش افراد از جنبه آید می

فردی که بیشترین تعامالت را با  عنوان به. در این زمینه معلم اشدب میهدایت رشد متوازن روحى و معنوى و جسمانى ایشان 

مند و فنی باشد، وابسته به  . آموزش بیش از آنکه شیوهباشد میدر محیط مدرسه دارد دارای نقش مهم و کلیدی  آموزان دانش

دائماً در حال  آموزان دانشل با (. معلمان در تعام1397شده )اسدی و بلندهمتان،  اندیشی اخالقی در نظر گرفته اخالق و ژرف

ها و اعمال بر برخی دیگر،  ، باورها، اندیشهها ارزشکه با ترجیح دادنِ برخی  نحوی اخالقی هستند به یها کنشو  گیری یمتصم

دشوار اخالقی را در قبال خود  های یتموقعها و  زنند که ناگزیر چالش و عمل می گیری یمتصمدر محدوده اخالقیات دست به 

های اخالقی و تجربه شرایط دشوار در بافت آموزشی و کالس درس  کنند. نقض اصول و مسئولیت ، تجربه میآموزان دانش و

 .نماید میهای اخالقی را فراهم  ، زمینه بسیار قوی برای ایجاد استرس و پریشانیآموزان دانشدر تعامالتِ معلم و 

4گیری ویروس کرونا در شرایط حاضر، جهان با همه
واجه بوده که این امر تعلیم و تربیت را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ م 

با معلمان و اعضای مدرسه جای خود را به تدریس  آموزان دانشدرس و روابط نزدیک و متقابل  های کالسچنانکه بسیاری از 

های فراوانی برقرار خواهد  با چالش آموزان دانشمجازی و از راه دور داده است. زندگی در این زمان برای معلمان، والدین و 

تعلیم و تربیت در  داران پرچم عنوان بهبود. بازگشت به مدرسه گامی مهم و امیدبخش است اما در این زمان معلمان 

 خود هستند. آموزان دانشآموزش رسمی، در حال تجربه شرایط و مسائل متفاوتی در رابطه با حمایت و مراقبت از  های یطمح

های دشوار اخالقی از  جای پرداختن به موقعیت رویکردی جایگزین به عنوان بهآوری اخالقی  و با نظر به اینکه تاببه همین ر

فرصتی برای رشد و توانمندسازی افراد در  عنوان بهرا  ها یتموقعمنظری منفی و عاملی کامالً ناسازگار و تهدیدکننده، این 

                                                           
 باشد یاین مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول م 1.

2. Sedighehkrimifard11@gmail.com 
3. j.hashemi@scu.ac.ir 
4. covid19 
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( در تعامالت 2016؛ 1گیری خود در نظر گرفته است )راشتون و همکاران ی شکلها و مسیری برا مواجهه با بحران و دشواری

 .باشد میدارای اهمیت  آموزان دانشمعلم و 

در امر آموزش  ویژه بهتجارب زیستۀ دبیران از مواجهه با اخالقیات در آموزش مجازی و  کوشد یمدر این راستا پژوهش حاضر 

متوسطۀ اول را مورد شناسایی و تبیین قرار دهد. پژوهشگر امیدوار است نتایج  وزانآم دانشآوری اخالقی  و اعتالی سطح تاب

ای برای ارائه راهکارهای صحیح آموزش،  آوری اخالقی و زمینه این پژوهش مسیری برای پاالیش و فهم بهتر مفهوم تاب

آگاهی بخشی به والدین به هنگام  معلمان و توسط معلمان، تربیت آموزان دانشآوری اخالقی  تسهیل گری و ارتقایِ تاب

 های اخالقی شود. دشوار و ناگواری های یتموقعبرخورد با 

 روش پژوهش

ها و اساساً موضوع پژوهش است؛ پژوهش حاضر نیز با توجه  آنچه در انتخاب روش پژوهش اهمیت دارد، نوع و ماهیت پرسش

و روش پژوهش کیفی عام برای آن انتخاب شده است.  یردگ میبه اهداف مدنظر پژوهشگر در چهارچوب مطالعات کیفی قرار 

این رویکرد به دنبال کندوکاو و فهم تجارب افراد در بیرون و جهان واقعی همچنین در تالش است تا بفهمد که چه چیزی در 

هش کیفی گردد. در روش پژو ای که فرد دارد به چه چیزی در جهان بیرون برمی جهان بیرون تجربه شده است و یا تجربه

)کایلی، رای و  کند میعام محقق برای دستیابی به هدف خودش که کشف و فهم است از هر روش و ابزار کیفی استفاده 

 (.2،2003میل

. تحلیل مضمون روشی کند میآمده در قسمت کیفی عام از استراتژی تحلیل مضمون استفاده  دست به های دادهبرای تحلیل  

متنی  های دادهکیفی است. این روش فراگردی برای تحلیل  های دادهالگوهای موجود در برای شناخت، تحلیل و گزارش 

)عابدی جعفری؛ تسلیمی؛ فقیهی و  کند میهایی غنی و تفصیلی تبدیل  پراکنده و متنوع را به داده های دادهکه  طوری است؛ به

 (1390زاده،  شیخ

مقطع متوسطه اول شهرستان  99-1400بوده که در سال تحصیلی  جامعه آماری موردنظر در این مطالعه شامل همه دبیرانی

 اند. بوده آموزان دانشدر امر آموزش و تدریس با  ویژه بهشوشتر مشغول به کار بوده و در تعامل مستقیم 

های موردمطالعه بر اساس شناخت قبلی پژوهشگر از  با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش حاضر، انتخاب نمونه 

ندگان، رضایت، توانمندی و در نظر گرفتن مناطق مختلف تدریس ازنظر برخورداری از امکانات، تحصیالت کن مشارکت

 دانشگاهی، سابقه تدریس، سن و جنسیت ایشان صورت گرفت.

ها بعد از  های نیمه ساختارمند استفاده کرده است. سؤاالت این مصاحبه ، پژوهشگر از مصاحبهها داده آوری جمع منظور به

ها برای به دست آمدن  پرسش باز پاسخ تهیه شد که در فرآیند مصاحبه 16نظر استاد راهنما در قالب  رت و اعمالمشو

 دقیقه طول کشید. 45تا  25ها معموالً چیزی بین  موردنظر استفاده شدند. مصاحبه های داده

های ذیل فراهم  ار و پایایی را به روشدر مطالعه حاضر پژوهشگر همت خود را بر آن داشته است تا سطحی از روایی، اعتب

ها و  و شواهد موردنیاز از طرق مختلف )مصاحبه ها داده( استفاده از سه سوسازی و به دست آوردن 1نماید که شامل: 

                                                           
1. Rushton et al 
2.Caelli,Ray and Mill 
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( به دست آوردن 2های محقق( تا مضامین موردنظر توسعه پیدا کنند و به قابلیت اعتماد پژوهش نیز کمک شود. یادداشت

آوری اخالقی در دوران حاضر سپس بررسی و بازبینی چندباره  ی از تجارب مشترک دبیران در ارتباط با تاباطالعات غن

( پژوهشگر دیدگاه، نظرات و تمایالت خود را پیش از 4( همراهی و بررسی استاد راهنما. 3قبل و بعد از کدگذاری.  ها داده

 شده. ثبات در نظرات ارائه منظور بهشوندگان  هتوسط مصاحب ها داده( بازبینی 5شروع پژوهش مشخص نمود.

 پژوهش های یافته

دقیقه به پایان رسید،  35جلسه با میانگین زمانی در حدود  28دبیر موردنظر و در حدود  25بعدازاینکه جلسات مصاحبه با 

 210اری اولیه در قالب ها( در کدگذ مکتوب شده )متن مصاحبه های دادهحاصل توسط پژوهشگر مکتوب گردید. این  های داده

کد نظم یافتند و بعدازآن با بررسی ارتباطات میان این کدها موارد مشترک ذیل یک مفهوم قرار گرفتند که حاصل کار، به 

آوری اخالقی در دوران کرونا  شناسایی و توصیف تجربه دبیران از تاب منظور بهمفهوم بود. بعدازآن پژوهشگر  55دست آمدن 

آمده نشانگر قالب و اساس  دست یم، سه مضمون اصلی و شش زیر مضمون فرعی را استخراج کرد. مضامین بهاز دل این مفاه

 آوری اخالقی بوده است. تجربه دبیران حاضر در پژوهش از تاب

آوری اخالقی در دوران کرونا و آموزش مجازی شامل سه مضمون اصلی و شش  ها نشان داد که تجربه دبیران از تاب یافته

باشند. مضمون اول ثبات شخصیت اخالقی دارای دو زیر مضمون پایبندی به باورهای اخالقی و  ر مضمون میزی

شامل دو زیر  آموزان دانشهای اخالقی در تعامالت با  از ارزش گیری بهرهپذیری اخالقی و مضمون دوم نیز با عنوان  مسئولیت

بود و  آموزان دانشو مدرسه و داشتن صبر در برخورد با  مضمون نقش معلم در ایجاد ارتباطات صحیح در فضای کالس

های اخالقی  گیری در موقعیت و تغییر شرایط شامل دو زیر مضمون توانایی تصمیم پذیری انعطافمضمون سوم هم با عنوان 

 دشوار و تالش برای ایجاد شرایط بهتر بودند.

 گیری نتیجه

آوری اخالقی در دوران کرونا را برخورداری از ثبات  یک ویژگی مهم تابهایی که با دبیران صورت گرفت ایشان  در مصاحبه

ها تعریف کردند.  های خود در مواجهه با دشواری از طریق داشتن توانایی در ارتباط با پایبند ماندن به ارزش شخصیت اخالقی

کردند که این موضوع را شامل وقت  را عنوان شود میگیری دشوار  دبیران پایبندی به باورها هنگام بروز مواردی که تصمیم

 .کردند میگذاشتن برای خود از طریق بررسی و بازبینی افکار، رفتار و نتایج اعمال خود توصیف 

از  گیری بهرهرا  باشد میشان  ای های آموزشی که متأثر از نقش حرفه آوری اخالقی در محیط دبیران یک ویژگی مهم تاب

های اجتماع  مالت، از طریق برخورداری از نوعی همبستگی اخالقی شخصی با ارزشهای اخالقی در روابط و تعا ارزش

ها و منافع دیگران  ، نگرشها ارزشها را از  ها و منافع خود، آن ، نگرشها ارزشتوصیف کردند که فرد در عین تشخیص 

امیک و متقابل میان حفظ صداقت و ی ارتباطی دین دهنده های اخالقی در روابط، بازتاب از ارزش گیری بهره. کند میتفکیک 

را  شود میها خدمت  ای فرد است که منافع افرادی که به آن های حرفه کاری شخصی و حفظ تعهدات مرتبط با ارزش درست

. این موضوع مستلزم شناخت خود و داشتن یک ارزیابی روشن، درست و مناسب از معنای پایبندی به دهد میدر اولویت قرار 

 ای است. و داشتن تصوری روشن از مسئولیت حرفهباورهای خود 



 

119 
 

و توانایی تغییر شرایط  پذیری انعطافتا فرد ازنظر اخالقی تاب آور باشد داشتن  کند میازنظر دبیران یکی از عواملی که کمک 

 ها ارزشها،  اند که شامل دیدگاه برانگیزی مواجه های چالش گیری اغلب با تصمیم کنندگان شرکتهای آموزشی  است. در محیط

 ها بسیار مهم است. و پذیرش تفاوت پذیری انعطافرو توانایی  . ازاینباشد می آموزان دانشو باورهای متنوع و گاهی متناقض 

ی رنج اخالقی یا مورد تهدید  فشار بودن و شکسته شدن درنتیجه منبعی برای کاستن از احساس تحت تواند می پذیری انعطاف

آوری اخالقی است. توانایی  و صداقت و همچنین ایجاد یادگیری و رشد در جریان فرآیند تابکاری  قرار گرفتن درست

های مشابه در  های دشوار اخالقی را با به دست آوردن نگرشی جدید برای رویارویی با موقعیت بازگشتن در واکنش به موقعیت

1اشتوتزر و بیلونآینده خواهد بود. 
بال پاسخ به این پرسش در حوزه اخالق پرستاری ( نیز در پژوهش خود به دن2018) 

 منظور بهکنم برای بهبود شرایط  کاری از سازمانی که در آن کار می یک فرد و چه عنوان بهکاری از من  آیند که چه برمی

و فردی  آید؟ برای پاسخ به این پرسش راهبردهای سازمانی های اخالقی برمی اطمینان از عملکرد اخالقی در برخورد با چالش

آوری اخالقی پیشنهاد کردند که راهبردهای سازمانی شامل: تقویت همکاری میان متخصصان  جهت تقویت و حفظ تاب

بخشی از  عنوان بههای اخالقی  ها در رابطه با عمل اخالقی، بحث در رابطه با دغدغه پذیری آن پرستاری و مسئولیت

های درمانی،  هایی برای رشد اخالقی کارکنان مراقبت فراهم نمودن فرصتگفتگوهای روزانه تیم پرستاری در مورد بیماران، 

های اخالقی و  مدت و بلندمدت، ایجاد سیستمی برای گزارش دغدغه خدمات مشاوره برای نیازهای کوتاه  فراهم نمودن

باورهای خود، تقویت جنبه  و ها ارزشاز بیماران، اعتماد به خویشتن و  منظور بهراهبردهای فردی نیز شامل: اقدام شجاعانه 

ها در مواجهه با  معنوی خود، اطمینان از دانش خود، درخواست حمایت و کمک از همکاران و پشتیبانی متقابل از آن

 باشند. همچون یوگا، مراقبه، رژیم غذایی مناسب و استراحت و... می خود مراقبتیهای اخالقی، رشد راهبردهای  دشواری

آوری اخالقی در نگاه پزشکان  های مشترک و مضامین مفهوم تاب ( به دنبال توصیف ویژگی2018) 2هولتز، هاینز و راشتون

های بهداشتی و  پزشک فعال در حوزه مراقبت 184موردنیاز را از بین  های دادهرو  متخصص در امور بهداشتی بودند. ازاین

 ها دادههای بهداشتی تهیه کردند. تحلیل و بررسی  نفره از متخصصان با سابقه ارائه مراقبت 23همچنین یک گروه کوچک 

شخصی و -آوری اخالقی آشکار کرد. مضامین اصلی شامل یکپارچگی سه موضوع اصلی و سه زیرمجموعه را برای تاب

 ها نیز به ترتیب خودتنظیمی، خود مباشرتی و اثربخشی اخالقی بودند. ای و شناوری و زیرمجموعه رابطه

 منابع

فصلنامه تدریس های زیست اخالقیِ فراتر از دبستان،  اصولِ اخالقِ آموزگاری: بازاندیشیِ پیش روایت (.1397لندهمتان، سمیه )اسدی، سمیه و ب
 .45-24: 4، شماره 6، دوره پژوهی

Caelli, K., Ray, L. & Mill, J (2003). Clear as mud. Towards a greater clarity in generic 

qualitative research. Int J Qualitative Methods; 2(2):1–23. 
Holtz, H., Heinze, K. & Rushton, C. (2018). Interprofessionals' definitions of moral 

resilience. Journal of clinical nursing, 27(3-4): e488–e494. 

Rushton, C. H., Caldwell, M. & Kurtz, M. (2016). CE: moral distress: a catalyst in building moral 

resilience. AJN The American Journal of Nursing, 116(7): 40-49. 
Stutzer, K. & Bylone, M. (2018). Building moral resilience. Critical care nurse, 38(1): 77-89.  
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گیری جهانی  در دوران همه یآگاه ذهناز کاربست فنون  آموزان دانشتجربه زیسته 

 19-کووید

 ریزی آموزشی، تهران، ایران سازمان پژوهش و برنامه یعلم ئتیهعضو ، 1فاطمه زهرا احمدی

 وپرورش، سمنان، سنگسر معلم شاغل در آموزش، 2یلدا حامدی

 مقدمه

های مختلف درگیر یک موضوع  زمان مشخص اما در مکان ها در یک تقریباً تمام انسان ،2020با شیوع ویروس کرونا از سال 

از بعد از جنگ جهانی دوم هرگز گیری جهانی، تعطیلی مدارس بوده است.  . یکی از پیامدهای این همهاند شدهمشترک 

ن و به یک علت تعطیل شوند زما وضعیتی پیش نیامده است که در بسیاری از کشورها، مدارس و مؤسسات تربیتی در یک

گذاران تعلیم و تربیت برای به حداقل رساندن خلل در یادگیری، به یادگیری  در پاسخ به این بحران، سیاست(. 2020، 3)ارویل

اند. در طول این دوران انزوای اجتماعی، تغییر ناگهانی به یادگیری از راه دور، مستلزم دانش و  از راه دور روی آورده

را در معرض تهدیدهای  آموزان دانش، ها مهارتکه نبود این دانش و  (2022، 4کرافوردجدیدی است )مارشال و  یها مهارت

های اجتماعی  ( و افزایش بازی و صرف زمان زیاد در رسانه2021، 5مانند تجربه قلدری اینترنتی )کووی و میرز متعددی

( قرار 2020و همکاران،  8؛ بامانی2020، 7ها )لین ونه به اینترنت و بازیرفتارهای اعتیاد گ ( و بروز2020، 6)ماهاپاترا و شارما

 .دهد می

دهی، آزاد از تعلق به  فضایی شلوغ، آشفته، مبهم، جذاب، عاری از سازمان توان میبا توجه به نتایج تحقیقات پژوهشگران،  

یری بپردازند. ما در شرایطی به فضای مجازی پناه ناگزیرند که در آن فضا به یادگ آموزان دانشزمان و مکان را تصور کرد که 

ورسوم زندگی در فضای مجازی آشنا نشده  ای، آداب و والدین، با مفاهیمی نظیر سواد رسانه آموزان دانشآوردیم که هنوز 

ت با خود. فضایی دیگر تصور کرد: فضایی سرشار از تمرکز بر خود، تأمل و خلو توان میبودند. در نقطه مقابل چنین فضایی، 

از آن بهره گرفت،  توان می. برای این امر، یکی از فنونی که شود میپذیرتر  در چنین شرایطی تحقق یادگیری اثربخش امکان

 فن ذهن آگاهی است.

دوراز هرگونه  ذهن آگاهی، به معنای توجه کردن و رخ دادن افکار و احساسات به طریقی خاص است: در لحظه حال، به

، به کند می، گشودگی و کنجکاوی. وقتی فردی رویکرد ذهن آگاهی را اتخاذ پذیری انعطافه همراه با داوری و عامدان

                                                           
1. fatemehzahra.ahmadee@gmail.com 
2. hamediram@gmail.com 
3. Orville 
4. Marschall & Crawford 
5. Cowie & Myers 
6. Mahapatra & Sharma 
7. Lin 
8. Bhamani 
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ترتیب بهتر از پس مسائل،  این . بهدهد میخودکار و غیرارادی بلکه با تفکر و تأمل پاسخ  صورت بهرویدادهای پیرامون خود نه 

 (.2008و همکاران،  1آید )بائر رمیب شود میها روبرو  هایی که با آن مشکالت و حتی بیماری

اثر گذاشته و ناتوانی در ابراز درست این  آموزان دانشمختلفی بر زندگی  های شیوهبه  19-ضربه روانی ناشی از کووید

؛ کراسبی، هاول و 2020؛ برنکینو و همکاران، 2020، 2مسعود و ساکسیناازپیش در آنان گزارش شده است ) احساسات بیش

( سبب 2010و همکاران،  4. به باور پژوهشگران، ذهن آگاهی با افزایش آگاهی شناختی و فراشناختی )فلوک(2020، 3توماس

و  بخشی باالتر افراد توانایی بیشتری در مهار، مدیریت و نظارت بر افکار و رفتار خود به دست آورند و خود نظم شود می

های  تا با اطرافیان خود ارتباط کند میآگاهی حتی به فرد کمک  (. ذهن2009، 5)راسر و پک اضطراب کمتری را تجربه کنند

-آموزانی که طی بحران کووید این پژوهش، در پی آن است تا دریابد، دانش با توجه به آنچه گفته شد، تری برقرار کند. سازنده

 اند؟ اند، آن را چگونه تجربه کرده فنون ذهن آگاهی را به کار بسته 19

 روش پژوهش

، 6کیفی و بر مبنای ماهیت و روش، از نوع پدیدارشناسی توصیفی است )فرانکل و والن های پژوهشهش، از نوع این پژو

شد. از فروردین  آنان در سامانه شاد برگزار می های کالسپایه ششم بودند که  آموز دانشنفر  33کنندگان  (. مشارکت2009

 آموزان دانشهی )جدول یک( توسط معلم )نویسنده دوم( به طی شش هفته، فنون مختلف ذهن آگا 1400تا خرداد  1400

 معرفی شد و آنان این فنون را به کار بستند.

 های ذهن آگاهی فعالیت -1جدول 

 توصیف فعالیت نوع فعالیت هفته

 شنیدن آگاهانه اول
واز گنجشکان پخش شد. از ثانیه تا یک دقیقه صدای آ 30که موضوع درس آن روز، صدای گنجشک بود به مدت  با توجه به این

 خواسته شد چشمان خود را ببندند و به صدا گوش کنند. آموزان دانش

 دیدن آگاهانه دوم
ای بروند که بتوانید بیرون را با تمام جزئیات ببینید گویا نخستین بار است آن را نگاه  خواسته شد کنار پنجره آموزان دانشاز 

 جای دیگر رفت؟ به کجا؟ چگونه آن را برگرداندید؟ آیا ذهنتان به کنند. در پایان از آنان پرسیده شد: می

 آمیزی آگاهانه رنگ سوم
ها را رنگ  های معلم برگه قرار داده شد؛ و از آنان خواسته شد طبق توصیه آموزان دانشهایی برای رنگ کردن در اختیار  برگه

 کنند.

 شکرگزاری آگاهانه چهارم
نوبت چیزی را نام ببرند که بابت آن شکرگزار خداوند هستند، سپس زمینه تأمل بر  خواسته شد، به آموزان دانشدر این فعالیت از 

 تکلیف فراهم شد.

 چند حسی تجربه کردند. صورت بهگام همراه با معلم خوردن کشمش را  به گام صورت بهطی تمرینی  خوردن آگاهانه پنجم

 نوشتن آگاهانه ششم
زمره را مشاهده و با توجه به نکات مورد تأکید معلم، در مورد آن نوشتند و با راهنمایی معلم نوشته یکی از اشیا مورداستفاده رو

 خود را بازنویسی کردند.

متن  198. گذاشتندها و احساسات خود را در قالب متن نوشتاری با معلم خود )نویسنده دوم( به اشتراک  تجربه آموزان دانش

  دریافت و تحلیل شد.

                                                           
1. Baer 
2. Masood & Saxena 
3. Crosby, Howell, & Thomas 
4. Flook 
5. Roeser & Peck 
6. Frankel & Wallen 
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 پژوهش یها یافته

فنون ذهن آگاهی را به کار  19-آموزانی که طی بحران کووید این پژوهش، در پاسخ به این پرسش انجام شد که دانش

حاصل از کاربست این فنون، به چهار مضمون اصلی منتج شد که در  های دادهاند. تحلیل  اند، آن را چگونه تجربه کرده بسته

 ها پرداخته شده است: ادامه به آن

 ها ها و ناشنیده . توجه به نادیده1-3

های اصلی که در این پژوهش شناسایی شد، تجربه حس ناآشنا و غریب بود، این مضمون اصلی حاصل پیوند  یکی از مضمون

 هایی نظیر عجیب و خاص بودن، حس جدید، حس گیجی، حسی از کل بودن است: مقوله

های  فرنگی به رنگ قرمز است و بر روی آن دانه کردم که توتکنم مشاهده  فرنگی نگاه می وقتی من با دقت به توت»

فرنگی بسیار بزرگ است ته آن قرمز است و  رنگ است. توت کوچکی وجود دارد. باالی آن برگی است که به رنگ سبز خوش

 «ان جایی که برگ سبز قرار دارد سفید است.

 . در اسارت قضاوت2-3

، نگرش دور از قضاوت داشتن آموزان دانشداد برای بیشتر  هایی بود که نشان می مضمون در اسارت قضاوت دربرگیرنده داده

 کنند دشوار بوده است: نسبت به آنچه تجربه می

و  شود میهایی کنار هم قرار بگیرند بهتر  آمیزی این حلزون من حواس فقط به این بود که چه رنگ در تمام مدت رنگ»

 «حلزون زیباتر

آمد دارن اشتباه فکر میکنن بلکه بارون  گویند باران اومد این شد اون شد کاشکی نمی ها که می ضیاین نتیجه رسیدم که بع»

 «خیلی خوبه...

 . درک حضور خداوند در لحظه3-3

های  هایی نظیر تشکر از خداوند، درک نعمت مضمون درک حضور خداوند در لحظه که در این پژوهش شناسایی شد، از مقوله

 ن و حس کردن خداوند در نزد خودساخته شده است:خداوند، همراه بود

راحتی  توانم به بار نفس کشیدم. خدا را شاکرم که می 88من چهار دقیقه سکوت کردم و نفس عمیق کشیدم در این زمان »

 «نفس بکشم و سپاسگزارم از خدایی که وجود سالم به من داده است

 . تجربه آرامش از حضور4-3

 پردازی و آرامش، سکوت و آرامش، مضمون تجربه آرامش از حضور ساخته شد: ویرسازی و خیالهای آرامش، تص از مقوله

 «بخش بود. صدای گنجشکان در کل اتاق پیچیده بود من خوابم برد و ... آرامش»

یم هم کنیم که در مورد کارهایی که انجام دادیم فکر کنیم و حتی در مورد کارهایی که انجام نداد کنم وقت می احساس می»

  «شود میفکر کرد. این سکوت کردن موجب آرامش 



 

123 
 

 گیری نتیجه

انجام شد. آموزش فنون ذهن آگاهی یا توجه  19-گیری جهانی کووید این پژوهش در شرایط آموزش از راه دور در دوره همه

آمد. مضمون اول، ، چهار مضمون به دست ها دادهیک کالس پایه ششم انجام شد. از تحلیل  آموزان دانشآگاهی، در بین 

ای  گونه سبب شود تجربیات معمول را به تواند میکه ذهن آگاهی چگونه  دهد میهاست که نشان  ها و ناشنیده توجه به نادیده

ظاهر ساده را برای ما غریب،  درک کنیم که زوایای پنهان آن بر ما آشکار شود و حتی در تجربیات معمول امری آشنا و به

اند  نتوانسته آموزان دانشکه بسیاری از  دهد میو عجیب نشان دهد. مضمون دوم، در اسارت قضاوت نشان العاده  ناآشنا، فوق

اند. به  های ارزشی مانند خوب و بد بر آن نهاده خالص تجربه و توصیف کنند و برچسب صورت بهدهند را  فعالیتی که انجام می

تن نسبت به تجربیات درونی خود به معنای آن است که افکار، ( نگاه دور از قضاوت داش2020و همکاران ) 1باور کرینز

که بار ارزشی )خوب، بد، درست، غلط( به  گونه که هستند تائید کنیم و بپذیریم، بدون این های خود را همان احساسات و حس

شکرگزاری و  در مضمون سوم، درک حضور خداوند در لحظه که با تأملی که حاصل ذهن آگاهی است، آن تجربیات بدهیم.

مشاهده کرد و مضمون چهارم، تجربه آرامش از  آموزان دانشهای  در متن توان میحس امنیت و آرامش از حضور خداوند را 

که  دهد میها نشان  تجربه کردند، حضور در لحظه حال بوده است. یافته آموزان دانشآنچه  دهد میها نشان  حضور است. یافته

ها  خود نشانگر آگاهی جدید آن خودی به ها متنعجیب و خاص بوده است. این  آموزان دانش تجربه فنون ذهن آگاهی برای

آموزشی، یادگیری از  های فناورینشان دهند که انجام این فنون در شرایطی که در محاصره  توانند مینسبت به خود است و 

 کننده باشد. مؤثر و کمک تواند میطریق فضای مجازی و تهدیدهای ناشی از آن هستیم تا چه اندازه 

 ، تجربه زیسته، مطالعه موردی19گیری جهانی کووید  ذهن آگاهی، همه کلیدی: واژگان
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  مجازی آموزش در ابتدایی اول پایه آموزان دانش زبان آموزش های چالش

 کرونا پسا به گاهین با کرونا دوران در

 ، مشهد، ایراندانشیار گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش دانشگاه فردوسی، 1یثان یجعفرحسین 

 مشهد، ایران فردوسی، درسی، دانشگاه ریزی برنامه دکتری دانشجوی، 2بناب پور فرج فاطمه

 مقدمه

که  سازد مییم و نمادهای موجود در فرهنگ قادر زبان ابزاری است که انسان را به اظهارنظر درباره خود و انتقال مفاه

کودک، حاکی از پیچیدگی فرایند  یآموز زبان های یهنظرطورکلی، گوناگونی  (. به2009وسیله افراد خلق شده است )سوینچ،  به

 گونه یچهان بدون که اعتقاد دارند انس هایی یهنظر، نگاه متفاوتی به ماهیت انسان دارد. ها یهنظراست. هرکدام از  یآموز زبان

. در مقابل دانند یممحیطی و اصول شرطی شدن  یا محرکه، یادگیری زبان کودک را متأثر از شود میتوانایی خاصی متولد 

 یآموز زبان، به نقش وراثت در شود میو استعدادهای زبانی متولد  ها ییتوانااز  یا مجموعهکسانی که اعتقاد دارند کودک با 

رفتاری،  های یهنظرعام روانشناسی یادگیری مانند  های یهنظرنظری مربوط به یادگیری زبان برخاسته از  تأکید دارند. مبانی

یادگیری فطری زبان و  های یهنظرحال،  رفتارگرایی شناختی هستند. بااین های یهنظرو  ییشناخت گرامبتنی بر  های یهنظر

 یآموز زبانکه خاص  دهند یمیادگیری زبان را تشکیل  های یهظرننظریه یادگیری پردازشی زبان )تعاملی(، گروه دیگری از 

 های دادهزبانی انسان، نتیجه فعالیت مستمر پردازش  های یادگیریهستند. بر اساس نظریه یادگیری پردازشی زبان )تعاملی( 

باطی در محیط واقعی، ارت های مهارتگردند. در این نظریه رشد  زبانی در ساخت شناختی کودک است که از محیط دریافت می

(. هدف عمده آموزش دوران ابتدایی، 1398زبانی کودک دارد )عصاره و همکاران،  های مهارتنقش مهمی در یادگیری 

توجهی وجود دارد  فردی قابل یها تفاوتبالقوه کودکان است. در میان کودکان سنین مشابه،  های یتقابلپرورش استعدادها و 

(. 2018کنند )بن دیانا،  طورجدی ایفا می را در توانایی کودکان برای به یادآوردن رویدادها بهنقش مهمی  ها یژگیوو این 

خطر درک شده ایجاد  های یهنظرتوجهی را در راستای استرس و  احساسات منفی قابل تواند میبهداشت عمومی  یها بحران

کشور جهان  224داده و در حال حاضر  نسان به انسان رخ، پنومونی ویروس کرونا از طریق انتقال ا2019از اواخر دسامبر  کند.

ممکن است شامل  کرونا مرتبط با یها استرس، آموزان دانشبرای (. 2021، 3یجهان سنجرا درگیر کرده است )وبگستر 

امتحانات ها و  /انزوا و اختالل در شروع کالسیگذار فاصلهسالمتی ناشی از افزایش موارد، پیامدهای راهبردهای  های ینگران

ها ممکن است منجر به احساس ناامیدی، ترس از مرگ و سرخوردگی شود که ممکن  (. این2020باشد )کاوو و همکاران، 

وضعیت در مورد زمان و  ثباتی یببینی بودن و  پیش در قرنطینه افزایش یابد. عالوه بر این، غیرقابل آموزان دانشاست در بین 

(. در حالت قرنطینه و 2020برانگیز باشد )زندی فر و بدرفام،  ممکن است چالش ویژه بهنحوه مدیریت بیماری و کاهش خطر 

استرس، اضطراب، عصبانیت، کسالت، تنهایی و سایر احساسات را  آموزان دانشخارج از محیط و برنامه مدرسه، ممکن است 
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ممکن است افکار و احساسات  کرونا در موردو بلندمدت تجربه کنند. اخبار، اطالعات غلط و شایعات  مدت کوتاهبا تأثیرات 

علیرغم خطرات و  آموزان دانش (.2020سازمان بهداشت جهانی، ها افزایش دهد ) و آینده آن آموزان دانشمنفی را در 

(. از طرف دیگر، بسیاری از تجربیاتی که 2018کنند )احمد و همکاران،  مشکالت غالب، سطوح باالتری از موفقیت را ابراز می

باعث مشکالت جدی یا مزمن شود که  تواند مییا خواهند کرد،  اند کردهتجربه  19-کووید در طول مدت انتشار آموزان انشد

از جهات مختلف تفاوت اساسی خواهد داشت.  19-ها شود. تحصیالت بعد از کووید ممکن است مانع موفقیت تحصیلی آن

ه هدف آن بهبود درک افراد از دوره تحصیلی و چگونگی توسعه آن از تحقیقات بیشتری ک تواند میوپرورش  آینده آموزش

و سازگاری با تأثیر عظیمی که بر آموزش دارد،  یرگ همهو مربیان برای گذر از این بیماری  آموزان دانشاست، سود ببرد. همه 

در این (. 2020ز دارند )بیل، های نوین آموزشی ازجمله امکانات و تجهیزات اینترنتی، مجازی و دیجیتالی زیادی نیا به روش

 یها تمدر دوران کرونا قرارگرفته تا  آموزان دانش یآموز زبانبنیان فهم تجربه  عنوان بهپژوهش نظریه فطری و تعاملی 

 با  آموزان دانشپژوهشگر به دنبال کشف تجربه رویارویی  از این مطالعه، احصا شوند. یآموز زبانهای  چالش

به سؤال اصلی مبنی بر  یده پاسخبا سعی در  آموزان زبانبود تا این خأل پژوهشی تجربه  19-وویددر بحران ک یآموز زبان

 این شکاف را پُر کند. در دوران کرونا چیست، یآموز زبانهای  چالش اینکه

 روش پژوهش

مبتنی بر  یفییک روش تحقیق ک روش پژوهش کیفی از نوع اکتشافی با رویکرد مطالعه پدیدارشناسی بود. پدیدارشناسی

 ها مورداستفاده قرار  و کسب دانش از ماهیت پدیده پارادایم تفسیری است که برای تحلیل انواع مصاحبه در تحقیق کیفی

نفر  15هدفمند و با  یریگ نمونهکنندگان از شهر تبریز بودند. روش  (. جامعه پژوهش مشارکت1398)خنیفر و مسلمی،  گیرد می

عمیق نیمه ساختاریافته  یها مصاحبهرسید. از  ها دادهنفر والدین به اشباع نظری  4و  آموز دانشنفر  4نفر معلم،  7شامل 

. 2؟ اند مواجههای آموزش زبان در دوران کرونا  کنندگان با چه چالش . مشارکت1پژوهش شامل  یها سؤالمبتنی بر 

کنندگان چه ادراکی از  . مشارکت3کرونا دارند؟ در آموزش مجازی در دوران  یآموز زباناز  یا تجربهکنندگان چه  مشارکت

استفاده شده است. پس از دریافت  ها دادهالکترونیکی برای گردآوری  صورت بهدر دوران پسا کرونا دارند؟  یآموز زبان

 مکتوب تدوین شدند و اظهارات و عبارات مهم و عمده صورت بهشده و  ، رونویسی و ویراستاریها مصاحبهالکترونیک متن 

 یبند گروه ها تم، کدها با یکدیگر در 18افزار مکس کیودا نسخه  ها استخراج و با کدگذاری باز تحلیل و با استفاده از نرم آن

 شدند.

 پژوهش های یافته

 مصداق توصیف شدند. 92تم فرعی،  12تم اصلی،  6در سه مقوله عمده و  یآموز زبانهای  تحلیل پدیدارشناسی چالش
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 یآموز زبانهای  چالش یها مصداقو  ها تمو  ها مقوله -1جدول 
 ها مصداق فرعی یها تم اصلی یها تم ها مقوله

 یآموز زبان های یژگیو

فردی در  های یژگیوتوانایی و 
 آموزی زبان

 شخصی و ذاتی های ییتوانا

 مصداق 92

 انگیزه تحصیلی

 یآموز زبانبهداشت و سالمت فردی در هنگام 

 ی ارتباط با دیگرانتوانایی برقرار

 یآموز زبانشرایط 
 ساختار و دستور زبان

 یآموز زبانزمان 

 امکانات و محیط آموزشی

 دسترسی به تجهیزات و امکانات آموزشی روش آموزشی

 جو محیط آموزشی
 جو محیط آموزشی حضوری

 جو محیط آموزشی مجازی

 آموزان دانشآموزی  سواد زبان

 

 خود یادگیری یادگیری فردی

 هم یادگیری )یادگیری توأمان(
 یادگیری با دیگران

 های زبان آموزشی یادگیری با کمک

 آموزان دانششخصی  های یژگیو. توانایی و 1

 گیرد. مصداق را در برمی 33تم فرعی و  6تم اصلی و  2این مقوله 

 آموزان دانششخصی  های یژگیوتوانایی و  یها مصداق -2جدول 

 داقمص
کد 

 کننده مشارکت

 دایره واژگان محدود

 احساس اضطراب کودکان
 و صبوری پذیری یتمسئولو مطالب مثل داشتن نظم،  ها مهارتفراموشی عادات و 

 تلفظ عامیانه اشتباه
 درک دشوارتر معنی برخی از کلمات

 نفس پایین هنگام حرف زدن اعتمادبه
 ادای نادرست کلمات

 نفهمیدن کاربرد کلمات
 تسلط به زبان فارسی عدم

 یآموز زبانمشکل 
 ندانستن واژه، دستور زبان برای بیان منظور خود

 نداشتن ایده یا اطالعات مرتبط با موضوع

 7 -م -م

 2 -م -م
 6 -م -م
 1 -م -م
 5 -م -م
 1 -و -م
 5 -م -م

 عدم تمایل به بازگشت به مدرسه

 آموزان دانش یریگ گوشه
 با یکدیگر و معلم آموزان دانش یریگ فاصلهنیاز به راهنمایی و مشاوره با 

 های محوله نیاز به انجام تکالیف و فعالیت
 عدم تحمل نشستن به مدت طوالنی در کالس

 تعطیلی ها ماهموقع در مدارس پس از  به حضور به تمایلی یب

 7 -م -م

 در پساکرونا ها دستوشوی مکرر  عدم امکانات و فرصت کافی برای شست
 ها در پساکرونا کننده محافظ مانند ماسک و ضدعفونی یها ششپواستفاده از 

 مجازی صورت بهتصمیم مسئوالن بر آموزش 

 7 -م -م

 4 -و -م

 پیوسته طور بهتکرار یک واژه 
 و معلم خود ها یهمکالسدشواری رعایت فاصله فیزیکی از 

 7 -م -م

 1 -م -م
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 دیگر در مکالمات روزمره یها زبانبه کار نبردن 
 وستانارتباط کمتر با معلم و د

 عدم ارتباط مفید و سازنده ا اطرافیان
 نفس کافی برای ورود به جامعه نداشتن اعتمادبه

 ترس از اشتباه و موردانتقاد قرار گرفتن در کالس
 دشواری نظم و اجتماعی شدن

 6 -م -م
 5 -م -م
 4 -د -م

 آموزشی تفاوت زبان مادری با زبان
 در مناطق دوزبانه ویژه بهست واژگان کلمات مشکل تلفظ صحیح و دقیق و در

 2 -م -م

 1 -و -م

 1 -و -م آموزان دانشتک  وقت ناکافی برای تک

 3 -م -م بودن آموزش زبان مدت یطوالن

 امکانات و محیط آموزشی .2

 گیرد. مصداق را در برمی 37تم فرعی و  3تم اصلی و  2این مقوله 

 موزشیامکانات و محیط آ یها مصداق -3جدول 

 کننده کد مشارکت مصداق

 به دلیل عدم دسترسی به امکانات آموزان دانشچندین برابری مشکل برای معلمان و 

 به گوشی آموزان دانشعدم دسترسی برخی از 
 عدم توانایی خرید اینترنت

 به نوع آموزش آموزان دانشعدم دسترسی 
 عدم دسترسی کامل و درست به آموزش

 3 -م -م

 1 -م -م
 6 -م -م

 تر یقو آموزان زبانتأثیرپذیری جو کالس از 

 آموزان زبانعدم تقویت مهارت صحبت کردن در 
 بهتر بودن محیط مدرسه برای تکرار و تمرین

 اهمیت حضور برای کالس اولی
 نامنظم و شلوغ بودن کالس و فراهم شدن فرصتی برای حرف زدن

 یادگیری بهتر با تمرین و تکرار زیاد در کالس حضوری
 خصوصاً نداشتن سواد خواندن و نوشتن مادران آموز دانشمدرسه بهترین مکان برای یادگیری بهتر 

 7 -م -م

 2 -و -م
 5 -م -م
 3 -د -م
 1 -و -م

 مشکالت باوجودجدید  یا تجربهآموزش مجازی 

 امید و همدلی بیشتر بین اولیا و مربیان
 ایفای نقش مؤثر شبکه آموزش سیما

 به دلیل تمرکز بر درس در کالس آنالین دلپسندی آموزش مجازی
 در کالس و جلوگیری از اتالف وقت نظمی یبکاهش 

 و هدر رفتن وقت در کالس غیرحضوری یپرت حواس ییمانع زدا
 پرهیز از شیطنت در آموزش مجازی

 لزوم آموزش مجازی در دنیای امروزی
 مجازی در پساکرونا صورت بهادامه آموزش زبان 

 کرونا بر اقتصاد یریناپذ جبرانصدمات 
 برتری و زرنگی فرزندان نسبت به بقیه در کالس مجازی

 در دسترس نداشتن شناخت خوب از فراگیر در کالس غیرحضوری
 امکان وجود هرگونه تقلب و سوءاستفاده در آموزش مجازی

 حضوری یها ردهنبود 
 مجازی به دلیل کمبود امکانات های کالسموقع در  عدم حضور به

 و لغات با عدم حضور فیزیکی ها واژهبر  آموزان دانشمتر تمرکز ک
 ها واژهدسترسی کمتر از قبل به تلفظ دقیق 

 7 -م -م

 1 -د -م
 4 -و -م
 3 -م -م
 6 -م -م
 1 -و -م
 3 -و -م
 4 -م -م
 3 -د -م
 4 -د -م
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 نیاز آموزش زبان به فضای آموزشی
 مشکل خواندن و نوشتن در کالس غیرحضوری

 با زبان مادری در غیرحضوری آموزان دانشکاهش پیشرفت 
 آموزان دانشکاهش شدید یادگیری 

 با گوش دادن با دقت و مکرراً به مطالب تر راحت یادگیری بیشتر و
 با در دسترس بودن همیشه تدریس معلم تر راحتاستفاده 

 غیرحضوری صورت بهمشکل آموختن زبان فارسی 
 مشکل جاافتادگی مطالب در کالس غیرحضوری

 آموزان دانش یآموز زبان. سواد 3

 گیرد. مصداق را در برمی 22تم فرعی و  3تم اصلی و  2این مقوله 

 آموزان دانش یآموز زبانسواد  یها مصداق -4جدول 
 کننده کد مشارکت مصداق

 صرفه زمان به مطالعه بیشتر

 نیاز به تمرین بیشتر و بیشتر در پسا کرونا
 تکرار صحیح برای تثبیت یادگیری

 آموزان دانشافت تحصیلی 

 4 -و -م

 4 -م -م
 1 -م -م

 مطالعه بیشتر برای برطرف کردن مشکل آموزش زبان

 به علت دسترسی نداشتن به کتب آموز دانشنبود یادگیری کامل 
 آموزان دانشتفاوت بار علمی 

 2 -د -م

 1 -م -م

 با اولیای باسواد آموزان دانشخوب یادگیری 

 ح سواد پایین والدینبا سط آموزان دانشمشکل 
 کرده خانه و حضور در کنار مادر تحصیل

 برای فرزند خود پذیر یتمسئولکرده و  بهترین معلمی با مادر تحصیل
 در موارد آموزش آموزان دانشارتباط و مکالمه کمتر 

 برخی از اولیاء سوادی یب
 آموزان دانشرقابت اولیاء بیشتر از 
 آموزان دانشافت شدید یادگیری 

 ش نواقص تدریس مجازی توسط معلمانپوش
 لزوم نظارت از طرف والدین در دنیای مجازی و اینترنت

 الزم توسط متولیان امر های یهتوصارائه آگاهی و 
 یادگیری بهتر در کالس آنالین

 همکاری مادران در هنگام بروز مشکل
 آموزان دانشورود ضربه خیلی زیاد کرونا به 

 زیبروز دشواری ازلحاظ سوادآمو

 4 -م -م

 1 -و -م
 6 -م -م
 3 -م -م
 3 -و -م
 7 -م -م
 2 -د -م
 4 -د -م
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 (Maxqdaدر دوران کرونا )خروجی  آموزان دانش یآموز زبانهای  چالش -1نگاره 

 گیری یجهنت

 فهم تجربه آموزش زبان توسط معلمان، هدف پژوهش در آن،  یآموز زبانبا توجه به اهمیت دوره ابتدایی و نقش مهم 

 در مورد  یا گستردهازآنجاکه مطالعات بود. آموزش مجازی در دوران کرونا از زاویه دید و والدین آنان  آموزان دانش

درک  یها تمانجام نشده است. در این پژوهش برای آشکارسازی و نمایش  ها یماریبدر دوران بحران انواع  یآموز زبان

این مطالعه های آموزش زبان در دوران کرونا پدیدار گشت.  چالش آموزش زبان با روش کیفی پدیدارشناسی، مدل جدید

از منظر آموزش مجازی تحت شرایط بحرانی بررسی نشده بود. در این  یآموز زبانمشابه  های پژوهشدر که  کند میاستدالل 

تحت  یآموز نزبااست و تماتیک  یآموز زبانهای  مشمول چالشکنندگان  برخاسته از تجربیات مشارکت یها تمپژوهش 

 یها تمرا به همراه  یا تازهخاستگاه  ،یآموز زبان قبلی های یافتهضمن تائید  ها یافتهرا نمایان کرده است.  شرایط دوران کرونا

وپرورش  مجازی در شرایط بحرانی در عرصه آموزش صورت بهآموزش زبان از مفهوم  یا تازه های یچهدر وجدید ارائه داد 

شده در این پژوهش نشانگر پارادایم  شده این است که تماتیک ارائه مطرح های پژوهشضر نسبت به مزیت پژوهش حاگشود. 

از منظر آموزش مجازی در دوران کرونا است که با رسیدن به  یآموز زبانتفسیرگرایی پدیدارشناسی در فهم جوهره پدیده 

ها توجه کند. مبانی نظری و ادبیات پژوهش  ده چالشآشکارکنن یها تمزمان کوشیده است به اکثر  ، همها دادهاشباع نظری 

از دیباچه نظری فطری و تعاملی صرفاً نقش والدین در حالت عادی، کالس داری بدون  یآموز زبانکننده این است که  تبیین

ارتباطی  های مهارتنشده، توجه به  بینی شرایط بحرانی، هوشمند سازی تدریس بدون در نظر گرفتن موقعیت پیش

. واضح است اند کردهدر آموزش روزمره عادی، انگیزه تحصیلی بدون درگیری در بحران را شناسایی و مشخص  آموزان نشدا
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نوین کاربردی برخاسته از تجربیات  های مدلو  ها یمپاراداو  ها یافترهدر پرتو  یآموز زبان یها مصداقکارگیری  که به

به کشف  ها پژوهشگونه  ا مؤثر و کارآمد خواهند بود. نتایج حاصل ازاینکنندگان در آموزش مجازی در دوران کرون مشارکت

 سازد میخصوص دوران کرونا رهنمون  گوناگون به های یماریبدر محیط بحرانی همچون  یآموز زبان های یتقابلو  ها ییتوانا

 .دهد میدر جهت غنای یادگیری و استمرار در یادگیری را مدنظر قرار  یزیر برنامهو 

بود. این  یآموز زبانهای  جدید چالش های یافتهدوران کرونا یکی از  یآموز زباندر فرایند  یآموز زبان های یژگیور مقوله ظهو

( همتایی دارد. نحوه 1396( و عربی جونقانی و همکاران )1399آمده از پژوهش طالبی خانسری ) دست دستاورد با نتیجه به

گفت در  توان میبه آن نسبت داد. در تبیین این یافته  توان مییوه آموزش مجازی را کارگیری ش ارتباط در فضای مجازی و به

برای نخستین  یآموز زبان های یژگیویافت نشد. مفهوم  یا تازهبررسی نشده و تم  یآموز زبان های یژگیومشابه  های پژوهش

را در عرصه فرایند  یا تازه، دستاورد یآموز زبان فردی و شرایط های یژگیوبار در این پژوهش با دو تم اصلی جدید؛ توانایی و 

شده  حاصل های یافتهدوران کرونا یکی از  یآموز زبانبه ارمغان آورد. ظهور مقوله امکانات و محیط آموزشی در  یآموز زبان

(، 1399(، برزگربفرویی )1399بود. حصول این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش ناظمیان ) یآموز زبانهای  دیگر چالش

( همگرایی دارد. روش آموزشی با ابزارهای سمعی و بصری، گروهی شدن 1399( و سالمتی )1399پورباغبان و همکاران )

در کالس درس در محیط مجازی در دوران کرونا گویای  آموزان دانشو کنترل بیشتر بر کالس و مشارکت توأمان  ها بحث

تازه حاصل از یافته  یها تم عنوان بهروش آموزشی و جو محیط آموزشی  شود میاین همسویی است. در تبیین این یافته بیان 

دوران کرونا  یآموز زباندر فرایند  آموزان دانش یآموز زبانپدیدار گشته است. ظهور مقوله سواد  یآموز زبانپژوهش در فرایند 

( و پالی و 1400حمود زهی و همکاران )م های پژوهشبود. این جلوه روشنگر با نتایج  یآموز زبانهای  یافته جدید چالش

زمان با دیگران تحت شرایط بحرانی دوران کرونا  ( همگونی داشته و بر آموزش توأمان زبان و یادگیری هم1400تفضلی )

سواد  توانند می)یادگیری توأمان(  یادگیریهم بدیع؛ یادگیری فردی و  یها تم. در تبیین این یافته کند میپافشاری 

 را تحقق بخشند. یآموز زبانرا پوشش داده و فرایند  آموزان دانش یآموز زبان

 کرونا ویروس پدیدارشناسی، ،آموزش مجازی، آموزش زبانواژگان کلیدی: 

 منابع

اجتماعی و پیشرفت  های مهارت(. تأثیر روش تدریس بحث گروهی بر 1399برزگر بفرویی، مهدی؛ ویسکرمی، حسنعلی و برزگر بفرویی، کاظم )
 .1-22: 39، شماره مطالعات روانشناسی تربیتیابتدایی.  آموزان دانشیلی تحص

آموزشی در میزان ارتقاء پیشرفت تحصیلی  آموزشی و وسایل کمک های یتکنولوژ(. بررسی تأثیر تجهیزات 1400پالی، سمیرا و تفضلی، صغری. )
 .1-29: 7پیاپی  -1، شماره 3، دوره وزشآم انداز چشمفصلنامه مدیریت و پایه ششم شهرستان رودسر.  آموزان دانش

(. تأثیر برنامه درسی مبتنی بر واقعیت مجازی بر ادراک حل مسئله 1399پورباغبان، سجاد؛ محمودی، فیروز؛ فتحی آذر، اسکندر و کوهستانی، بهروز )
 .59-81: 52ره ، سال سیزدهم، شمانشریه علمی آموزش و ارزشیابیدوره ابتدایی.  آموزان دانشو پیشرفت تحصیلی 

، جلد اول؛ رویکردی نو و کاربردی، چاپ چهارم، انتشارات نگاه های پژوهش کیفی اصول و مبانی روش(. 1398خنیفر، حسین و مسلمی، ناهید )
 دانش.

 های یهپای )مدارس ابتدای آموزان دانش(. بررسی رابطه بین کیفیت خدمات آموزشی با سالمت روان و پیشرفت تحصیلی 1399سالمتی، معصومه )
 .1-9: 10، شماره 6، دوره نوین روانشناسی های یدهافصلنامه پنجم و ششم( منطقه یک شهر تهران. 
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مقطع ابتدایی  آموزان دانشارتباطی با انگیزه پیشرفت تحصیلی  های مهارتمدیریت کالس و  های شیوه(. رابطه بین 1399طالبی خانسری، لیال )
 .113-131: 5، پیاپی 3، شماره 2، دوره انداز آموزش چشمفصلنامه مدیریت و شهر چابکسر. 

در دوره ابتدایی،  یآموز زبانارزشیابی مطلوب برنامه درسی  های یژگیو(. تبیین 1396عربی جونقانی، احمد؛ سلطانی، اصغر و اسمی، کرامت. )
 .109-131: 17، سال هفتم، شماره و ارزشیابی آموزشی یریگ اندازهفصلنامه مطالعات 

 آموزان دانشهوش اجتماعی  های مؤلفهآموزی با  (. بررسی رابطه برنامه درسی زبان1398صاره، علیرضا؛ صالح صدق پور، بهرام و عربی، احمد )ع
 .109-139: 53، سال پانزدهم، شماره فصلنامه روانشناسی تربیتیابتدایی، 

شناختی و پیشرفت تحصیلی  تأثیر نقش والدین در حل مشکالت روان (.1400محمود زهی، غالمحسین؛ بیانفر، فاطمه و عارف رستگار، محمد )
، سال وپرورش علوم تربیتی و آموزش، نوین در روانشناسی های یشرفتپمجله وپرورش شهرستان بمپور.  مقطع ابتدایی آموزش آموزان دانش

 .65-76: 36چهارم، شماره 

فصلنامه پایه هفتم،  آموزان دانشیشگاهی آموزش علوم تجربی بر انگیزه و پیشرفت های نوین آزما (. مقایسه تأثیر روش1399ناظمیان، صدیقه )
 .10-22: 20، دوره ششم، شماره پویش در آموزش علوم پایه
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 آموزان دانشبازنمایی تجارب زیسته معلمان در زمینه ارتقای انگیزش تحصیلی 

 دوره ابتدایی در محیط یادگیری الکترونیکی

 شگاه تهران، تهران، ایرانریزی درسی، دان دانشجوی دکتری برنامه، 1فرزانه تاری

 دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران، 2نصیبه تاری

 مقدمه

و معلمان مجبور  آموزان دانشها در محیط یادگیری الکترونیکی،  کارگیری آموزش و لزوم اهمیت به 19   -با شیوع کووید

در  آموزان دانشیادگیری  یها فرصتییر مکان دهند و این اتفاق بر درس سنتی به آموزش آنالین تغ های کالساز  اند شده

آنالین را با  های دورهآموزان  بین اگرچه دانش (. دراین2021، 3سراسر جهان تأثیر بسیاری گذاشته است )چیو، لین و لونکا

ترین علل ناکامی  ی از مهمخورند و شاید یک ، اما به دالیل متعددی شکست میگذرانند یمها  آمیز آن هدف تکمیل موفقیت

 5(. پاریس و ترنر2015، 4نیالد تاج)ابوالسعود، الخولی و  مرتبط باشد آموزان دانشدر شرایط حاضر، به انگیزه  آموزان دانش

، نحوه یادگیری و آموزیم یمبر آنچه  تواند می( که 217کنند )ص  یادگیری توصیف می "موتور" عنوان به( انگیزه را 2012)

و  انگیزگی یبدر این دوران، با کاهلی،  آموزان دانش(. اکثر 2012، 6ردنیاز برای یادگیری تأثیر بگذارد )شانک و آشرزمان مو

. ایجاد یادگیری الکترونیکی برانگیزاننده و مؤثر، مستلزم هدفمندی اند شدهمواجه  ها یتمسئولالبته شانه خالی کردن از زیر بار 

(. ازآنجاکه معلمان بازیگران کلیدی هستند که محیط یادگیری را 2015لسعود و همکاران، و توجه به یادگیرنده است )ابوا

برای یادگیری است، راهبردهای انگیزشی  آموزان دانش، ایجاد انگیزه در ها آنو یکی از وظایف اصلی  دهند یمشکل 

آنالین فراهم کند  های کالسفراگیران  هایی را برای فرصت تواند میدر مقطع حساس ابتدایی  ویژه بهمورداستفاده ایشان 

 مند عالقهمجازی حضور یافته و به یادگیری  های کالسای مؤثر و مشتاقانه در  گونه ( تا به2015، 7)هورنسترا و همکاران

 شوند.

 های یطحمفعال در طیف وسیعی از  طور بهبا توجه به رابطه متقابل مهم بین انگیزه و یادگیری، جای تعجب نیست که انگیزه  

(. باوجوداین، مطالعاتی که انگیزه یادگیری را در محیط 2012آموزشی سنتی موردتحقیق قرار گرفته است )شانک و آشر، 

؛ هسو، وانگ و 2010، 8کنند، هم ازنظر تعداد و هم ازنظر دامنه موضوعی محدود هستند )بیکله یادگیری الکترونیکی بررسی 

در مطالعات داخلی  ویژه بهتوجهی در این زمینه  ( و خأل پژوهشی قابل2021اران، و چیو و همک 2019، 9بریستول -لوسک

مربوط به دوره ابتدایی در کشورمان وجود دارد. با توجه به لزوم اهمیت وجود انگیزه جهت موفقیت یادگیری و پیشرفت 
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بوم جدید یادگیری، به  انگیزش در زیستایجاد و نیز ارتقای سطح  منظور بهدوره ابتدایی؛ ضرورت دارد  آموزان دانشتحصیلی 

بررسی اقدامات و راهکارهای عملیاتی معلمان در این زمینه پرداخته شود و با شناخت در این زمینه گامی مهم، در توجه 

و پایبندی بیشتر فراگیران برداشته  بخشی یزهانگمجازی با هدف  های کالسبه اقتضائات خاص برگزاری  تر یاصولو  تر یقدق

د. بر این اساس پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال اصلی است که اقدامات مؤثر معلمان دوره ابتدایی جهت شو

 اند؟ در محیط یادگیری الکترونیکی کدام آموزان دانشارتقای انگیزش تحصیلی 

 روش پژوهش

 از استفاده با تا بود مند عالقه محقق پژوهش حاضر در .است شده انجام پدیدارشناسی رویکرد با کیفی روش به مطالعه این

 هدف به خودشان واژه با آنان احساسات و توصیف موقعیت منبع عنوان به ابتدایی دوره زیسته معلمان تجربیات مطالعه

از میان معلمان ابتدایی شاغل به تدریس در بستر الکترونیکی )برنامه شاد( در  کنندگان مشارکتبنابراین  یابد؛ دست پژوهش

از میان آن  کنندگان مشارکتهدفمند انتخاب شدند.  یریگ نمونهبودند که با استفاده از شیوه  1399-1400تحصیلی  سال

سال بوده و در هر دو دوره ابتدایی تدریس داشتند تا ضمن  3باالتر از  ها آناشتغال  یها سالدسته از معلمانی است که میزان 

این رده سنی شناخت الزم و کافی  آموزان دانشخاص  های یژگیوبت به نیازها و برخورداری از تجربه حداقلی در تدریس، نس

و درک عمیق نسبت به تجارب زیسته  ها داده آوری جمع منظور بهبا هماهنگی قبلی صورت گرفت.  ها مصاحبهرا داشته باشند. 

دقیقه متفاوت  30تا  20صاحبه بین از مصاحبه غیرحضوری نیمه ساختاریافته بهره گرفته شد. زمان هر م کنندگان مشارکت

مصاحبه دیگر انجام شد  4، مجدداً ها یافتهاعتباربخشی به  منظور بهحاصل شد.  ها دادهمصاحبه، اشباع نظری  10بود. با انجام 

ز یکی ا عنوان به 1از راهبرد کالیزی ها یافتهو درنهایت در چهاردهمین مصاحبه، فرایند مصاحبه پایان یافت. جهت تحلیل 

در مطالعات پدیدارشناسی توصیفی، استفاده شد. درنهایت جهت اطمینان از معتبر بودن  ها دادهراهبردهای تحلیل  ینتر مناسب

(، از روش 2000، 2شده توسط کرسول و میلر )کرسول و میلر حاصل از تحلیل کیفی، بر اساس معیارهای ارائه های یافته

4( و بررسی همکارانشوندگ مصاحبه)سه نفر از  3بازبینی اعضا
)دو نفر از دانشجویان دکتری خبره در کدگذاری اسناد و  

 مصاحبه( استفاده شد.

 پژوهش های یافته

و تجربیات زیسته معلمان در زمینه  ها یدگاهدو کندوکاو در  ها مصاحبهدر پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، با مرور منظم 

 5حاصل به شناسایی  های یافتهدر محیط یادگیری الکترونیکی،  آموزان شدانراهکارهای مؤثر برای ایجاد و تقویت انگیزه 

  شده است. به ترتیب میزان فراوانی کدهای دریافتی ارائه 1مقوله فرعی منجر شد که در جدول  19مقوله اصلی و 
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 در محیط یادگیری الکترونیکی آموزان دانشراهکارهای مؤثر برای تقویت انگیزه  -1جدول 

فراوانی  مقوله فرعی مقوله اصلی

 کدها

مجموع 

 فراوانی

 آموزشی های مؤلفهبهبود 

  5 هدفمندی در آموزش آنالین و داشتن برنامه مشخص

 
 
57 
 
 

 14 تولید محتوای جذاب

 13 تدریس مجازی های شیوهتنوع در 

 10 تکالیف مشخص و بازخورد فوری

 7 زمان کالس مجازی مدیریت دقیق مدت

 8 ارزشیابی تکوینی و مستمر تأکید بر

عاطفی  های یژگیوتوجه به 
 روانی -

 8 های فردی فراگیران و همدلی با آنان درک تفاوت

41 
 8 آموزان دانشپرهیز از مقایسه و تبعیض میان 

 14 کالمی و غیرکالمی یها مشوقارائه 

 11 و ایجاد شادابی و نشاط در کالس درس آنالین یطبع شوخ

 اجتماعی های هارتمرشد 

 9 های کالسی آنالین تشویق به همکاری و مشارکت گروهی در فعالیت

37 
 7 مختلف های دیدگاهکالسی و احترام به  یها بحثدعوت به اظهارنظر در 

 9 و استقالل فردی پذیری یتمسئولپرورش 

 12 ها و والدین آن آموزان دانشبرقراری تعامل و ارتباط با 

 تربیت علمی یازس برجسته

 6 تشویق به کنجکاوی و پرسشگری

 2 معرفی الگوهای علمی برتر 11

 3 تسلط بر موضوعات علمی دروس

 های یتظرفتقویت 
 زیباشناختی

 5 آنالین های کالستقویت قدرت تخیل در 
9 

 4 آموزان دانشهنری  های یتظرفو  ها ییتوانااز  گیری بهره

 155 تعداد کل

ساختارمند، راهکارهای انگیزشی  حاصل از مصاحبه نیمه های یافتهمشاهده است، با توجه به  قابل 1که در جدول طور  همان

، رشد آموزان دانشروانی  –عاطفی  های یژگیوازآن توجه به  آموزشی، پس های مؤلفهمعلمان در پنج بخش شامل بهبود 

شدند. به جهت  یبند دستهزیباشناختی  های یتظرفتقویت تربیت علمی و نهایتاً  یساز برجستهاجتماعی،  های مهارت

مقاله، نویسندگان این پژوهش به بیان شواهد گفتاری مرتبط با هر یک از مقوالت اصلی و  یها واژهمحدودیت در تعداد 

 یها مشوق به تولید محتواهای جذاب و نیز ارائه کنندگان مشارکت. لیکن ازآنجاکه تمامی اند نمودهتوضیح بیشتر خودداری 

برای نمونه در ذیل آورده شده  10و کد  3کد  شونده مصاحبهکالمی و غیرکالمی در تجارب زیسته خود اشاره داشتند، بیانات 

 است.

تالشم این بوده که محتواهای شاد و مهیجی رو براشون بارگذاری کنم و تو این زمینه بازخوردهای خوبی رو هم از  "

که مرتبط با موضوع درسی و به اقتضای سنشون هست  هایی یپکلو  ها یلمفون دریافت کردم، و هم خانوادهاش آموزان دانش

جای محتواهای روتین و تکراری  ها رو به خودش جذب کنه، به در کنار کاریکاتورها و تصاویری که استفاده شده تونسته بچه

 (3. )"آموزش حضوری...

ابتدایی خیلی بیشتره و خیلی براشون  آموزان دانش ویژه به ها بچهم. این تو خب طبیعتاً همه ما دوست داریم که جایزه بگیر "

مهمه که از طرف معلم تشویق بشن. درسته که تو شرایط فعلی سخته بخوایم کادو بدیم و این چیزا، اما سعی کردم به یه 

ائه بده، یه امتیاز یا نمره بیشتر میگیره. شکل دیگه تشویقشون کنم. مثالً اونی که داوطلب باشه یا تکالیفشو زودتر و درستتر ار
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یا تو گروه کالسیمون بابت زحمات خودشو و خانوادش تقدیر و تشکر میکنم. البته برای من این امکان هست که جوایز 

ابتدایی و  یها بچهرو به مدیر بدم تا اگه به خانوادههاشون دسترسی داشتند، تحویل بدن. این خیلی تو روحیه  ها بچه

 (15) "زشون تأثیر داره.انگی

سوی آن  پیوستاری در نظر گرفت که در یک صورت بهنتایج را  توان میحاصل شد،  ها مصاحبهبا عنایت به آنچه از کدگذاری 

درصد فراوانی( قرار گرفته و در سوی دیگر آن، تقویت  78/36آموزشی با  های مؤلفهترین راهکار انگیزشی )بهبود  مهم

مورد اقبال و  کنندگان مشارکتدرصد فراوانی، کمترین میزان اهمیت را در داشته و از جانب  81/5تی با زیباشناخ های یتظرف

 توجه کمتری بوده است.

 گیری یجهنت

خود در  آموزان دانشتحقیق حاضر در پی فراهم آوردن شناخت الزم در زمینه راهکارهای مؤثر معلمان جهت افزایش انگیزه 

در شرایط  ویژه به آموزان دانشبه  بخشی یزهانگوده است. بازنمایی اقدامات عملیاتی معلمان با هدف بوم جدید آموزشی ب زیست

اجبار در فضای مجازی برده شده، بسیار مهم و ضروری است. بر  حساس کنونی که صفر تا صد آموزش بدون پشتوانه و به

بیشترین سهم را از جانب معلمان در تقویت انگیزه  آموزشی های مؤلفه، بهبود ها مصاحبهاساس نتایج حاصل از کدگذاری 

یادگیری مواردی چون هدفمندی در آموزش  -داشته و اکثر معلمان اقدامات پداگوژیکی و بهبود فرایند یاددهی آموزان دانش

وری، تدریس مجازی، تکالیف مشخص و بازخورد ف های شیوهآنالین و داشتن برنامه مشخص، تولید محتوای جذاب، تنوع در 

زمان کالس مجازی و تأکید بر ارزشیابی تکوینی و مستمر را در درجه نخست اولویت خود قرار دادند.  مدیریت دقیق مدت

( و 2021(؛ چیو و همکاران )2011) 2(؛ کیم و فریم2002) 1نگرینی، کوهن و میلر-این پژوهش با نتایج پژوهش بفا های یافته

 ( همسویی و مطابقت دارد.1400ی )( و باللی خراج2021) 3رحم و همکاران

در این زمینه نامتوازن بوده و  ها یافتهچنین نتیجه گرفت که  توان میپیشین  های پژوهشاز مقایسه نتایج پژوهش حاضر با 

مثال در عین توجه جدی و  طور به. اند شدهبیشتر مورد تأکید قرار گرفته و شناسایی  تعدادی از راهکارها و اقدامات انگیزشی

، به راهکارهای اند نموده آموزان دانشروانی و اجتماعی در ارتقای انگیزش  -تأکیدی که معلمان به وجوه آموزشی، عاطفی

تربیت علمی و زیباشناختی کمتر توجه شده و یا به مواردی چون تربیت زیستی و بدنی، اقتصادی و  های مؤلفهمرتبط با 

، توجه چندانی نشده و بعضاً باشد میمهم تربیتی در سند تحول بنیادین  یها حتساتربیت دینی و اعتقادی که یکی از  ویژه به

 یها آموزشجدی در رأس و بدنه  های یینارساسبب بروز اشکاالت و  تواند مینادیده انگاشته شد. این نگاه نامتوازن 

رهایی جهت ارتقای انگیزش کارگیری تدابیر و راهکا برای کودکان این رده سنی شود و لزوم به ویژه بهالکترونیکی 

اخالقی و  -هنری، دینی -زیباشناختی های یزانندهانگ ویژه بهدوره ابتدایی با مدنظر داشتن ابعاد مختلف تربیتی  آموزان دانش

جامعه هدف این  ای ینهزم. همچنین ازآنجاکه راهکارهای یادشده با در نظر گرفتن شرایط شود میبدنی احساس  -نیز زیستی

شده است، این امکان  یبند رتبهدختر مقطع ابتدایی در مدارس دولتی شهر تهران( بوده و بر این اساس  آموزان نشداپژوهش )
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، نتایج بعضاً آموزان دانشجمعیت شناختی )سن، جنس، مقطع تحصیلی، محل زندگی و ...(  های یژگیووجود دارد که با تغییر 

 آتی موردتوجه قرار گیرد. های پژوهشدر  شود میمتفاوتی حاصل شود که پیشنهاد 

های باالی افت و ترک تحصیل  در انتها، با عنایت به وضعیت نابهنجار و ناموفق آموزش در بستر الکترونیک و نیز نرخ

که انگیزه بسیار  شود میحضوری مشابه، این دیدگاه حمایت  های دورهآنالین در مقایسه با  یها آموزشدر  آموزان دانش

های یادگیری  عاملی حیاتی برای موفقیت در محیط عنوان به بایست یمدهند، است و  ه مطالعات نشان میتر ازآنچ پیچیده

و  باشد میغنی از فناوری الزم  های یطمحآنالین در نظر گرفته شود. لذا بازنگری اساسی در راهبردهای انگیزشی معلمان در 

که جهت  شود مینگیزشی ضروری است؛ فلذا به معلمان پیشنهاد توجه ویژه به ابعاد مختلف تربیتی در ارائه راهکارهای ا

که  هایی یتظرفدر بستر الکترونیک، به اقتضائات خاص این محیط جدید آموزشی و  آموزان دانشارتقای انگیزش تحصیلی 

اولویت توجه خود سنتی آموزش، محدوده و  های شیوهجای کاربرد  قرار دهد، توجه نمایند و به آموزان دانشپیشروی  تواند می

جدیدتر با تمرکز بر احترام به یکایک فراگیران، تشویق به همکاری گروهی و مشارکت در کالس مجازی،  یها حوزهرا به 

ترتیب امید به حضور مؤثر و  این معطوف نمایند تا به آموزان دانشفردی  های یتخالقپرورش حس کنجکاوی و شکوفایی 

 نالین را داشته باشند.آ های کالسدر  آموزان دانشفعال 

 انگیزه تحصیلی، محیط یادگیری الکترونیکی، دوره ابتدایی، تجارب زیسته واژگان کلیدی:
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استاد موفق در آموزش مجازی از منظر دانشجویان دانشگاه  های ویژگیبررسی 

 علوم پزشکی مشهد

توسعه آموزش علوم پزشکی مشهد، مشهد،  ریزی درسی، کارشناس مرکز مطالعات و دکتری برنامه، 1زاده نیمحمدحسمعصومه 

 ایران

 داخلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران های بیماری دانشیار گروه، 2مینا اکبری راد

 مقدمه

تغییر و تحوالت سریع تکنولوژی در عصر جدید همه ابعاد زندگی ازجمله تعلیم و تربیت را دستخوش تغییرات شدید نموده 

درسی آن برای پاسخگویی مناسب به نیازهای فزاینده جدید باید تدابیر  یها برنامههای آموزشی و  اماست؛ بنابراین نظ

(. ظهور ویروس 1398های مجازی است )عباسی، از آموزش گیری بهرهدرخوری بی اندیشند. یکی از این اقتضائات و نیازها، 

سوی  ای که بسیاری از مراکز آموزشی در دنیا الجرم به گونه کرونا و بحران ناشی از آن این اقتضاء را چندین برابر نمود به

یک تجربه یادگیری  عنوان بهساده  یا مکاتبههای  های مجازی، از آموزش های مجازی سوق پیدا نمودند. آموزش آموزش

و اثربخشی  های جدید موجبات کارایی ( و به سبب استفاده از روش1399پیشرفته و تعاملی شروع شد )منتظر و گشول دره، 

های الکترونیکی تاکنون تعاریف بسیاری ارائه شده است ازجمله:  . از آموزشنماید میآموزشی را فراهم  یها نظام ازپیش یشب

 شود میاز ابزارهای تکنولوژیکی گوناگون است که یا مبتنی بر وب بوده و یا توسط آن منتشر  گیری بهرههای مجازی  آموزش

مهمی  های یژگیو(. در حال حاضر آموزش الکترونیکی به لحاظ دارا بودن 1383است )گریسون، و در خدمت اهداف آموزشی 

رو شده است؛ اما  با استقبال زیادی روبه ها ینههز، کم کردن 7/24ازجمله فراگیر محور بودن، خودکفایی فراگیر، یادگیری در 

سوی  ید تنها بر اساس احساس نیاز عمومی و حرکت بهباید توجه کرد که اضافه کردن تکنولوژی نوین به نظام آموزشی نبا

های فرهنگی، انسانی و تکتولوژیکی الزامی  ازجمله توجه به زیرساخت ها جنبهبهتر شدن صورت گیرد بلکه توجه به بسیاری از 

های آن  زیرساخت و ایجاد ها یستهباتوجه به پیش  یا برنامهطور که برای استقرار هر  (. همان1398است )اعالمی و همکاران، 

های مجازی نیز مستلزم شناخت و توجه به الزامات  شرط اساسی برای تضمین موفقیت آن برنامه است، توسعه و ارائه آموزش

های مختلف  یک فرصت بپذیریم و با بسط و گسترش زیرساخت عنوان به( و باید آن را 1398هاست )رحمانی،  و زیرساخت

 .افزاری در گسترش و ارتقای آن بکوشیم افزاری و نرم فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سخت

برای فهم محیط آموزش الکترونیکی باید تصویر جامعی از عناصر و ابعاد مختلف دخیل در آن داشت. ازجمله عناصر اساسی 

امل های آموزشی عالوه بر عو که توسعه و بقای نظام نحوی دخیل در امر آموزش الکترونیکی، مدرس )استاد( است. به

های مجازی و موفقیت در آن باید  مدرس برای ورود به آموزش .ها وابسته است زیرساختی و بودجه، به کیفیت تدریس آن

های مجازی در دوران کرونا به دلیل  آموزش رسد میوجود به نظر  های خاص باشد. بااین ها و توانمندی دارای یکسری ویژگی
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های  الزم برای ورود به آموزش های یژگیوآمادگی کم اساتید و دارا نبودن برخی  ها ازجمله عدم فراهم بودن برخی زیرساخت

فراگیران، در خصوص  ویژه بهها  نفعان این آموزش هایی روبرو شد. به همین دلیل ارزیابی نظرات ذی مجازی با چالش

برنامه ریزان را در  تواند می های مجازی، حائز اهمیت است. این نظرات الزم جهت موفقیت اساتید در آموزش های یژگیو

ها را به سمت اقدامات اصالحی مناسب هدایت نماید )فقیهی و  جهت رفع مشکالت و نقاط ضعف راهنمایی نموده و آن

استاد  های یژگیو(. کمتر پژوهشی در این زمینه انجام شده است به همین دلیل در این پژوهش به بررسی 1398همکاران، 

 از منظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد پرداخته شد.موفق در آموزش مجازی 

 روش پژوهش

 های یژگیواین مطالعه از منظر هدف یک پژوهش کاربردی و از منظر روش یک پژوهش کیفی بود که با هدف شناخت  

م پزشکی مشهد استاد موفق در آموزش مجازی از منظر دانشجویان انجام شد. جامعه پژوهش، تمام دانشجویان دانشگاه علو

نفر است؛ و نمونه به شیوه در دسترس انتخاب شد. ابزار  9000حجم جامعه حدود  بود 1400_1401در سال تحصیلی 

های مجازی دانشجویی دانشگاه در  پرسشنامه باز پاسخ الکترونیکی بود و از طریق گروه صورت بهاطالعات  آوری جمع

اطالعات دموگرافیک دانشجو و سؤاالت -1حتوای پرسشنامه شامل دو بخش های اجتماعی ارسال و تکمیل شد. م رسان پیام

به نظر شما، اساتید موفقتان در آموزش مجازی )در شرایط کرونا( چه "اصلی پرسشنامه بود. ازجمله این سؤاالت عبارت بود از 

ازنظر متخصصین آموزش  . جهت روایی پرسشنامه"هایی داشتند که توانستند در آموزش مجازی موفق عمل کنند؟ ویژگی

 های دادهوتحلیل  پیاده شد و بعد تجزیه wordافزار  بر روی نرم کنندگان شرکتپزشکی استفاده شد. اطالعات دریافت شده از 

در قالب سه بخش کدگذاری باز، محوری و  MAXQDAافزار  تحلیل محتوای کیفی، با کمک نرم صورت بهشده  آوری جمع

نفر از دانشجویان این دانشگاه به  123ازنظر همتایان استفاده شد. درمجموع  ها دادهررسی اعتبار انتخابی انجام شد. جهت ب

و میانگین ترم تحصیلی  17% خانم بودند. میانگین معدل ایشان حدود 54% این دانشجویان آقا و 46پرسشنامه پاسخ دادند. 

% دانشجوی دکتری 2% ارشد و 3جوی کارشناسی، % دانش28ای،  ها دانشجوی دکتری حرفه % آن67بود و  5/4ایشان 

% دانشجوی دانشکده دندانپزشکی، 7% دانشجو دانشکده بهداشت، 25ها دانشجو دانشکده پزشکی،  % آن57تخصصی بودند.

 % پرستاری بودند.1% پیراپزشکی و 2% داروسازی، 9

 پژوهش های یافته

استاد برای موفق بودن در آموزش مجازی الزم دارد به ترتیب هایی که  ترین ویژگی پژوهش نشان داد که مهم های یافته

تعامل و  -3درک شرایط، ویژه بهاخالق و برخورد مناسب با دانشجو  -2رعایت نظم در آموزش،  -1شامل موارد زیر است:

و متناسب با  تهیه محتوا و مواد آموزشی مناسب -4ارتباط مناسب با دانشجو )تعامل مستمر، پاسخگو بودن و پیگیری درس(،

انجام ارزیابی مناسب از دانشجو )ازجمله ارزشیابی مستمر، -5دانشجو و درس )ازلحاظ دانش تخصصی، حجم، کیفیت و...(، 

دهی مناسب و انتقال مناسب مفاهیم )کامل، تخصصی،  توانایی تدریس و سازمان -6مناسب و با زمان کافی( و ارائه بازخورد،

 مناسب(.دهی و روش آموزش  با سازمان

 :شود میاند مشاهده  برخی از مباحثی که دانشجویان در این خصوص بیان داشته 1در جدول شماره 
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 ها دادهنتایج تحلیل  -1جدول شماره 

 اند مصادیقی که دانشجویان عنوان کرده مؤلفه کلی

1-
ظم

ت ن
عای

ر
 

 برنامه منظم

 دیسیپلین و نظم در کالس مجازی
 فهم و با حجم مناسب و قابلمرتب  صورت بهبارگذاری مطالب 

 برگزاری منظم وبینارها و جلسات آنالین حتی با وجود یک دانشجو
 بارگذاری محتوا در زمان مناسب و قبل از شروع فرجه

 تدریس منظم
 موقع و منظم مطالب و تکلیف بارگذاری به

 وقت و مرتب برگزار شد ها به کالس
 خیلی عالی بود د وقت گذاشتن
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 اخالق بسیار عالی

 برخورد مناسب و محترمانه با دانشجو
 با صبر و حوصله بودن

 پذیر بسیار دلسوز و باسواد و مسئولیت
 ارتباط مناسب با دانشجویان.

 "در صورت نیاز تکرار چندباره مطلب 

 کمک به سطح علمی دانشجو

 ویانتوجه به انتقادات و پیشنهادات دانشج

 های آموزش مجازی و همکاری الزم رو داشتن درک باال از شرایط دانشجو و مشکالت احتمالی و شرایط جامعه و ضعف زیرساخت

 درک متقابل از شرایط دانشجویان
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 رفع اشکال عالی

 خورد به تکالیفموقع سؤاالت، رفع اشکال، باز گویی به پاسخ
 های ارتباطی پاسخگویی در سامانه آموزشی و سایر راه

 دهی مناسب به مشکالت و سؤاالت دانشجو پاسخ
 ایجاد گروه در فضای مجازی جهت پرسش و پاسخ و مرور و همه ساعته پاسخگو بودند.

 گو در سامانه آموزشی و گفت

 مناسب ارائه شد.ها برایمان کالس آنالین  با شیوه تدریس ایشان بعد مدت
 "پاسخگو بودن به دانشجو 

 وجود دسترسی آسان به استاد.
 در رفع مشکالت دانشجویان( ویژه بهپیگیری بسیار خوب استاد برای آموزش )

 اهمیت و پیگیری مجدانه

 



 

142 
 

4- 
ی، 

ص
ص

تخ
ش 

دان
ظ 

حا
ازل

ی )
زش

مو
د آ

موا
 و 

توا
مح

ت 
یفی

ک

)...
ت و

یفی
 ک

م،
حج

 

 ت بالینیحجم مناسب محتوا و غنی از تجربیا

 هایی با حجم مناسب فایل
 تکالیف کافی و مناسب با حجم درس

 محتوای آموزشی بسیار مفید،

 اشراف کامل به موضوع
 های مناسب و کیفیت خوب آپلود شدند. ها با توضیحات کامل، پاورپوینت فیلم

 های آموزشی کیفیت باالی فایل

 کیفیت باال و وضوح

 "آموزشی )بدون هرگونه ایراد تصویری یا صوتی(های  نقص فایل بارگذاری کامل و بی
 شان واقعاً مناسب بود های آموزشی کیفیت فیلم

 های تدریس بسیار عالی بود چه ازنظر صدا و تصویر و چه نحوه دسترسی کیفیت فیلم
 های تکراری از ترم پیش و اقدام به ضبط مجدد مطالب درسی. عدم آپلود فایل

 ری خودشان در متن ویدئو، توضیحات بالینی کاربردیویدئوهای باکیفیت، حضور تصوی
 تیفیباکهای آموزشی  فیلم
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 کننده بود. بعضی اساتید مثل روماتو یا غدد که امتحان شفاهی برگزار کردند خیلی کمک

 "اند  یزی که درس دادهامتحان کامالً منطقی منطبق بر چ
 امتحان معقول

 هماهنگ بودن سؤاالت امتحان با محتوای تدریس شده
 شفاف بودن نحوه نمره دهی، برگزاری آزمون و منابع طرح سؤال.

 امتحان استاندارد
 تناسب بین تدریس و امتحان

 های ترسناک و غیرمنطقی پرهیز از امتحان
 ها اختصاص زمان کافی و معقول به آزمون

 رزیابی تکوینی طی دورها

 "کل نمره برای امتحان نیست ارائه تکالیف در زمان مناسب و رویکرد مناسب "
 های طول ترم مشارکت دانشجویان و احتساب نمرات فعالیت

 موقع ارزیابی تکالیف و بازخورد به

 دهی عالی به سؤاالت. پاسخ
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 بارگذاری محتوای مناسب و کافی

 توضیح مناسب و کامل دروس.
 تدریس مناسب با حجم کافی

 توضیح مطالب کامل، مفهومی و مناسب
 فن بیان باال و واضح

 العاده استاد در بیان و انتقال دانش توانایی فوق

 بتدریس مناسب با فیلم آموزشی و محتوای خو

 interactive صورت بهبرگزاری 

 آموزش واقعاً مفهومی با توضیح کامل و جامع بود.
 استفاده از روش تدریس معکوس

 های درسی ی تدریس متناسب با محتوا و فایل نحوه

 فهم، ساده، شیوا و جذاب تدریس خیلی خوب، قابل
 بیماری. اپیدمیولوژی ان.فیزیوپاتولوژی. عالئم. تشخیص. درمان.قدم داشتند و مطالب ساختار مشخصی داشت. مثالً  به اساتید تدریس قدم
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 گیری نتیجه

با ظهور ویروس کرونا و بحران ناشی از آن، بسیاری از مراکز آموزشی در دنیا ازجمله دانشگاه علوم پزشکی مشهد الجرم با 

اضافه کردن تکنولوژی نوین به نظام های مجازی سوق پیدا نمودند؛ اما باید دقت کرد که  سوی آموزش سرعت بیشتری به

های فرهنگی،  توجه به زیرساخت ویژه بهآموزشی نباید تنها بر اساس احساس نیاز صورت گیرد بلکه توجه به بسیاری از ابعاد 

ه های انسانی، آمادگی اساتید برای ارائ (. یکی از این زیرساخت1398انسانی و تکتولوژیکی الزامی است )اعالمی و همکاران، 

ها و  های، ویژگی کنند باید دارای یکسری قابلیت های مجازی است. اساتیدی که در آموزش مجازی شرکت می آموزش

 -3مداری و درک شرایط، اخالق -2رعایت نظم،  -1ها  ها باشند. نتایج این پژوهش نشان داد که ازجمله این ویژگی آمادگی

توانایی تدریس مناسب  -6ارزشیابی مناسب دانشجو  -5زشی مناسب تهیه محتوا و مواد آمو -4تعامل و پیگیری مناسب،

های  های انسانی جهت توسعه و ارائه آموزش ها با نتایج رحمانی مبنی بر ضرورت توجه به الزامات و زیرساخت است. این یافته

ایی و رفع مشکالت و نقاط ضعف به برنامه ریزان در زمینه شناس تواند میها  ( این یافته1398مجازی همخوانی دارد )رحمانی، 

(. بر اساس نتایج این طرح به 1398ها را به سمت اقدامات اصالحی مناسب هدایت نماید )فقیهی و همکاران،  کمک و آن

موردنیاز اساتید برای ورود به آموزش مجازی  های یژگیودر خصوص  شود میو مراکز آموزشی توصیه  ها دانشگاه

مختلف مانند برگزاری  یها به صورتهای توانمندسازی برای اساتید  یق طراحی و اجرای برنامهسازی نمایند و از طر فرهنگ

آموزشی و ... در این زمینه اقدام مناسبی انجام دهند و همچنین جهت جلب نظر اساتید برای تحقق این  های دوره

 ها لحاظ نمایند. ربوط به آنهای م ها را در ارزشیابی عملکرد اساتید و نیز مشوق ها، این ویژگی توانمندی

 منابع

ای: یک مطالعه موردی از  (. بررسی نقش تداوم یادگیری الکترونیکی بر توسعه حرفه1398آبادی، محمد ) اعالمی، فرنوش؛ سجادی، رضا و خلج قاسم
 .124-105: 20، شماره 6، دوره آموزش و توسعه منابع انسانیصنعت تلکام، 

بندی عوامل مؤثر بر توسعه یادگیری  سنجی و رتبه (. امکان1398قنبری، الهام و خراسانی کیاسری، سید محمود ) رحمانی، فاطمه؛ احمدی، حامد؛
 .440-425: 3، شماره 13گیری چند معیاره فازی. فناوری آموزش )فناوری و آموزش(، دوره  الکترونیکی در آموزش عالی با رویکرد تصمیم

فناوری آموزش آموزش الکترونیکی زبان فارسی به خارجیان از منظر مدرسان دوره،  های دورهیدی موفقیت (. بررسی عوامل کل1398عباسی، زهرا )
 .772-759: 4، شماره 13دوره  )فناوری و آموزش(،

در  ها: تجارب دانشجویان پزشکی از آزمون الکترونیک پیش کارورزی (. بسته آزمون1396فقیهی، عطیه؛ دریازاده، سعیده و یمانی، نیکو )
های تحول و نوآوری در  نامه بسته )ویژه17، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1395های علوم پزشکی اصفهان و کاشان در سال  دانشگاه

 .31-15آموزش علوم پزشکی(: 

 ییصفا دیسع ،یزوارک یعزار لیاسماع(، ترجمه )مبانی نظری و عملی 21یادگیری الکترونیکی در قرن (. 1384گریسون، رندی و آندرسون، تری )
 ، تهران: موسسه انتشاراتی علوم و فنون.موحد

دوره  ،سیاست علم و فناوری(. یادگیری الکترونیکی: روایت دگردیسی فناورانه در عرصه آموزش. 1399منتظر، غالمعلی و گشول دره سیبی، طیبه )
 .36-15: 1، شماره 12
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زش مجازی و نقش آن بر پیشرفت در آمو آموز دانشبررسی رابطه تعامل معلم و 

 دختر شهر مشهد آموزان دانشتحصیلی و درگیری تحصیلی 

 کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، 1معظمه سرفرازی

 مقدمه

ه در هر کشوری محسوب های بزرگ و پیچید ضرورت تغییرات اجتماعی، یکی از سازمان وپرورش، بنا به امروزه آموزش

(. 1399ای مرهون نظام آموزشی آن جامعه است )انصارالحسینی، عابدی و نیلفروشان، و رشد و بالندگی هر جامعه شود می

تحصیلی، اجتماعی  های مهارت. در مدرسه افراد شود میها برای رشد افراد محسوب  ترین محیط یکی از مهم عنوان بهمدرسه 

به مشارکت  توان میمنزله، بخشی از پیشایندهای مربوط به مدرسه؛  (. به2،2009)گلس و ماچرا رندگی میو رفتاری را یاد 

 و معلم (. تعامل3،2008کالسی، لذت از مدرسه، مسئولیت معلم، اثر بازخورد معلم و ارتباط با معلم را نام برد )مارتین و مارش

 غیرکالمی و کالمی ارتباطات داری، کالس و مدیریت شیوه به که است روانی کالس-اجتماعی جوّ عوامل از یکی آموز دانش

 هم بر توانند می آموزان دانش و معلمان که کند می تعریف را شرایطی تعامل این .شود می اطالق آموزان دانش با معلمان

به ارزشمندی  زآمو دانشازنظر روانشناسی این رابطه و بار هیجانی آن، نقش مهمی را در تعیین نگرش  .باشند اثرگذار

، صرفاً کنش آموز دانش_(. ارتباط معلم4،2012اش دارد و بر تحول او در آینده مؤثر است )پیانتا، هامر و آلن کالسی های تجربه

ای از جانب دو سوی این رابطه نیست، بلکه تبادل کاملی است که در بستری از عوامل مؤثر بر آن شکل  و واکنش ساده

(. 5،2013و ارتباط در کالس و مدرسه، غالباً بازتابی از زمینه فرهنگی، تاریخی و اجتماعی است )لئو. درواقع تعامل گیرد می

اثرگذار باشد، گرایش به استفاده از آموزش  آموز دانشبر تعامل معلم و  تواند میهای اجتماعی و فرهنگی که  یکی از زمینه

ازپیش موردتوجه  موزشی، معلمان، مربیان تربیتی جهان بیشالکترونیکی است که در چند سال اخیر در بین کارگزاران آ

گیری ویروس کرونا بسیاری از ابزارهای  (. پیش از شیوع و همه7،2019؛ وارتمن و کمبز6،2019قرارگرفته است )چن و زاری

ازپیش  ازی بیششده است. با شیوع کرونا ویروس و لزوم رعایت فاصله اجتماعی، نیاز به آموزش مج جدید در آموزش استفاده

سازی بسترهایی برای پیشبرد  احساس شد و اکثر کشورها در زمان کوتاهی مجبور به حرکت به سمت آموزش مجازی و اماده

شناختی قرنطینه گسترده و در خانه ماندن همه  (. تأثیر روان8،2020باکیفیت این نوع از آموزش شدند )آلمازو، لوپز و کوچار

ماندگار باشد  تواند میتوجه و مؤثر است و  و استفاده از شیوه آموزش مجازی قابل موزانآ دانشمردم جامعه ازجمله 

(. 10،2020گیر منجر به اختالل گسترده در آموزش حضوری شده است )اهمد، آالف، القازی (. این بیماری همه9،2020)سینتما
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. این نوع یابد میز زمان و مکان کالس گسترش و معلمان معموالً فراتر ا آموز دانشدر فضای آموزش مجازی ارتباطات بین 

تأثیر بگذارد )هرشکویت، الهیجا و  آموزان دانشبر روی رشد تحصیلی، اجتماعی و عاطفی  تواند میارتباط خارج از کالس 

ها  آن و آینده تحصیلی گذارند می اثر یادگیرندگان که بر هستند عواملی جستجوی در همواره آموزشی های (. نظام1،2019زادان

 ارزیابی به جانبه همه گرایشی از است عبارت پیشرفت . یکی از این عوامل انگیزه پیشرفت است. انگیزشکند میرا تضمین 

 عملکرد در موفقیت با که لذتی از برخورداری و عملکرد در موفقیت برای تالش .معیارها ترین عالی به توجه با خود عملکرد

 یادگیری برای آموزان دانش انگیزه پیشرفت که دارند عقیده محققان و (. روانشناسان2،2016است )دینکلمن و باف همراه

 به تمایل و دشوار تکالیف انجام دادن در پشتکار کوشی، سخت حواس، تمرکز نفس، اعتمادبه نظیر عواملی با درسی مطالب

 (.3،2010ویلدلگراین  است )رادل، سررازین، مرتبط کالس اتمام از پس ساعات در مطالعه ادامه

در مدرسه توجه روزافزونی را از طرف پژوهشگران و متخصصان آموزشی در  آموزان دانشهمچنین، مفهوم درگیری تحصیلی 

گسترۀ  بینی پیشاند که درگیری تحصیلی توان  دو دهۀ گذشته معطوف خودکرده است؛ زیرا بسیاری از مطالعات آشکار کرده

 و تالش شامل رفتاری تحصیلی (. درگیری4،2008را داشته است )شرنوف و اشمیت متنوعی از پیامدهای رشدی و آموزشی

است  مشارکت و تمرکز توجه، شامل شناختی تحصیلی درگیری و و لذوت اشتیاق شامل عاطفی تحصیلی درگیری پشتکار،

 .دارد اشاره آموزش ریانج در آموزان دانش سازندۀ نقش میزان به )عاملیت( نیز عاملی (. درگیری5،2012پیترز و )اسکینر

 بداند معلم تا فراهم آورند کالس در شرایطی خود، ترجیحات ابراز و پرسیدن سؤال طریق از آموزان دانش که صورت بدین

 (.2011 ،6تسنگ و )ریو دارند نیازی چه و خواهند چه می ها آن

کننده ظرفیت و  و منعکس شود میمحسوب ( درگیری تحصیلی یک فرایند ارتباطی 2012به اعتقاد پیانتا، هامری و آلن )

 تحصیلی درگیری بر هم که عواملی از یکی این، بر است. افزون آموزان دانشوضعیت شناختی، عاطفی، رفتاری و انگیزشی 

 وایت ریورس، براکت، )ریز، است آموز دانش-معلم تعامل دارد، پیوند مدرسه در آموزان دانشسازگاری  با هم و تأثیرگذار است

 (.7،2012الویوس

 آموزان دانش یادگیری در ( که8،2011کولینس و دیرینگ است )اُکونر، اجتماعی حمایت مهم منبع یک آموز دانش معلم ارتباط

 و سپیلت )روردا، کومن، کند می کمک آموزشی پیامدهای به تدریس حرفه جنبه اصلی عنوان به دارد محوری نقش

توجه است، صرفاً اهمیت این رابطه نیست بلکه پیامدهای تحصیلی  جالب آموز دانش-معلم(. آنچه در زمینه ارتباط 9،2011اُاُرت

در کالس  آموزان دانشاهمیت دارد؛ ازجمله اینکه باعث درگیری فعال تحصیلی  آموزان دانشو انگیزشی مهمی است که برای 

ینکه در دوران شیوع ویروس کرونا، تعامل رو با توجه به ا (. ازاین10،2015بایز و ورشیورن دومن، )کادیما، شود میدرس 

مجازی برقرار است؛ پژوهش حاضر باهدف بررسی  صورت بهیافته است و این ارتباط  کاهش آموزان دانشفیزیکی بین معلم و 
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گرفته  ی آن با دو متغیر انگیزه پیشرفت و درگیری تحصیلی انجام در آموزش مجازی و رابطه آموز دانشتعامل بین معلم و 

 ت.اس

 روش پژوهش

 پژوهشی فرآیند انجام منظور به .است همبستگی نوع از توصیفی پژوهش آن، ماهیت و اهداف به توجه با حاضر پژوهش

بودند که از این  1399-1400سال تحصیلی  در که مشهد شهر متوسطه دوم مقطعه نوجوانان کلیه پژوهش این آماری جامعه

 سترس انتخاب شدند و به سه پرسشنامه زیر پاسخ دادند.گیری در د نمونه صورت بهنفر  100میان 

 آموز دانش-معلم پرسشنامه تعامل

1آموز دانش -معلم تعامل پرسشنامۀ 
 و شده ( ساخته1993) 2هویمایرز و لوی کریتون، ووبلز، توسط است که گویه 48 شامل 

و  درک با توأم رفتار کننده، کمک دوستانه/ رفتار مدیریتی، رفتار بعد هشت قالب در را آموز دانشو  معلم ارتباطی رفتارهای

 رفتار و کننده رفتار سرزنش رضایت، عدم رفتار اطمینان، عدم رفتار ،آموزان دانش به آزادی و مسئولیت اعطای فهم،

 یاسمق اساس بر پرسشنامه های گویه به است. پاسخ یافته اختصاص گویه شش نیز بعد هر برای .گیرد می اندازه گیرانه سخت

 روایی (1391) خوشبخت و لطیفیان پژوهش در .است شده تنظیم (5) موافق کامالً تا (1) مخالف کامالً لیکرت از ای درجه پنج

 از استفاده با نیز پرسشنامه ابعاد پایایی .است احرازشده کل نمرۀ با گویه نمرۀ هر بین همبستگی بررسی طریق از پرسشنامه

 است. آمده دست به 81/0تا  50/0ه است که دامنه ضرایب بین شد کرونباخ بررسی آلفای ضریب

 تحصیلی پرسشنامه درگیری

ای  درجه هفت مقیاس اساس بر که شد ( سنجیده2011) 3و تسنگ ریو ای گویه 22 پرسشنامه از استفاده با تحصیلی درگیری 

 درگیری بعد چهار در را تحصیلی درگیری مه،پرسشنا این .است شده تنظیم (7) موافق کامالً ( تا1مخالف ) کامالً از لیکرت

 این سنجد. روایی می گویه( 8شناختی ) درگیری و گویه( 4) عاطفی درگیری گویه(، 5) رفتاری درگیری گویه(، 5عاملی )

 مقدار همچنین، .است احرازشده تأییدی عاملی از تحلیل استفاده ا با و (1395) جاودان و ابراهیمی سماوی، توسط پرسشنامه

 به 78/0عاطفی  و درگیری 87/0، درگیری شناختی 93/0، درگیری رفتاری 82/0عاملی  درگیری برای کرونباخ آلفای ضریب

 است. آمده ست د

 هرمنس پیشرفت انگیزش پرسشنامه

 ینظر دانش بر مبنای 1970 هرمنس .است شده استفاده هرمنس پرسشنامه از پیشرفت انگیزش ارزیابی یا گیری اندازه برای 

 ای ماده 29 آزمون یک مراحلی طی از پس و موجود های پژوهش پیشینه بررسی با و پیشرفت به نیاز درباره موجود تجربی و

 هر دنبال به که است شده بیان ناقص جمله 29 صورت به پرسشنامه سؤاالت .است آورده به وجود انگیزه این ارزیابی برای را

 به باشند زیاد به کم یا کم به زیاد از پیشرفت انگیزه شدت که این برحسب ها گزینه نای .است داده گزینه چند ناتمام، جمله

 سه گذشت از بعد پرسشنامه، اصلی مطالعه در مجدد آزمون روش از استفاده ضریب پایایی با .گیرد می تعلق میزانی نمره ها آن

                                                           
1.Questionnaire on Teacher Interaction (QTI) 
2.Wubbeles, Creton, Levy & Hooymayers 
3.Reeve & Teseng 
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است.  82/0 حدود نیز روش این با آمده دست به یپایائ ضریب .شد داده آموزان دانش به آزمون آمده مجدداً دست هفته به

 پیشرفت درباره انگیزش قبلی های پژوهشبر اساس  را پرسشنامه این سؤاالت هرمنس ازآنجاکه آزمون، روایی خصوص

 روایی دارای آزمون نظر این از است، کرده محاسبه رفتارهای پیشرفت با سؤال هر همبستگی ضریب درنهایت و نوشته

 .باشد می

 پژوهش های افتهی

 ، انگیزش پیشرفت و درگیریآموز دانشتعامل معلم و  نمرات بین پیرسون همبستگی ضرایب فرضیه، این بررسی منظور به

 .شد انجام همبستگی ضرایب داری معنی آزمون سپس و شد محاسبه آموزان دانشتحصیلی 

 آموزان دانش انگیزش پیشرفت و درگیری، آموز دانشنتایج ضریب همبستگی پیرسون بین تعامل معلم و  -1جدول 

 ضریب تعیین سطح معناداری ضریب همبستگی شاخص آماری

 04/0 001/0 63/0 انگیزش پیشرفت_آموز دانشتعامل معلم و 

 04/0 001/0 45/0 درگیری تحصیلی_آموز دانشتعامل معلم و 

 گیری نتیجه

 بینی پیش آموز دانش-معلم . تعاملدهد می تحصیلی نشان رگیریبا د آموز دانش-معلم تعامل رابطه پژوهش از برآمده نتایج

( و ریز 2015همکاران ) و کادیما مطالعه نتایج با همسو یادشده یافته .است تحصیلی درگیری برای داری معنی و مثبت کننده

 پژوهشگران این ایجنت .است تحصیلی درگیری نیاز پیش آموز دانش-معلم تعامل اند داده نشان که ( است2012و همکاران )

 گفت تعامل توان می نقش این تبیین . درشود میتحصیلی  درگیری ارتقای باعث آموز دانش– معلم تعامل که است این گویای

 را خود و شوند مند عالقه و تحصیل کالس به ها آن تا کند میفراهم  آموزان دانش برای زمینه حمایتی یک آموز دانش– معلم

 به نسبت مثبتی و احساس اطمینان آموز دانش آن موجب (. به1،2013اکلز و )وانگ کنند اساس سیکال های فعالیت درگیر

 .شود می منجر آموز دانش تحصیلی درگیری و انگیزش تحصیلی بیشتر، رشد به احساسات این .داشت خواهد مدرسه و کالس

 فعالیت به را ها آن که است مهارتی و ها آن ادهار و خواست تشکیل جهت در گام بزرگی آموزان دانش عالیق دیگر، عبارت به

 در تحصیلی پیشرفت انگیزه و آموز دانش -معلم ارتباط داد بین نشان نتایج دیگر سوی (. از2،2013)السون دارد وامی

رفی (، مو2016پژوهش مولیس و همکاران ) نتایج با طورکلی به این یافته .دارد وجود دار معنی و مثبت رابطه آموزان دانش

 از یکی گفت باید یافته این تبیین در .دارد همسویی و ( مطابقت1395( و زارع و تکتم )1397قبادی کیا ) و (، جعفری2014)

 ارتباط، این .دارد وجود آموز دانش و معلم میان که است ارتباطی ،آموزان دانشتحصیلی  پیشرفت در مؤثر آموزشگاهی عوامل

 و گیرد می شکل درس کالس یا تحصیلی محیط در آموز دانش و معلم بین است که میغیرکال و کالمی دوطرفه ارتباط یک

و  آموزان دانشمجازی بین  صورت بهگذارد. این ارتباط در دوران شیوع ویروس کرونا  می تأثیر آموزان دانش یادگیری فرایند در

                                                           
1.Wang & Eccles 
2.Lawson & Lawson 
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مجازی و انگیزه پیشرفت و  صورت بهباط معلم برقرار است و نتایج پژوهش بیانگر این مطلب است که این بین این ارت

 دار وجود دارد. رابطه مثبت و معنی آموزان دانشدرگیری تحصیلی 

 منابع

پذیری شغلی بر اشتیاق تحصیلی و عملکرد  (. بررسی تأثیر مشاوره انطباق1399انصارالحسینی، سید هادی؛ عابدی، محمدرضا و نیلفروشان، پریسا )
 .114-88: 75، شماره 19دوره  ،مشاوره های پژوهشنامه علمی ، فصلآموزان دانشتحصیلی در 

، روانشناسی معاصر، آموزان دانشهای معلم، تدریس معلم و عملکرد ریاضی  (. بررسی رابطه بین ویژگی1391خوشبخت، فریبا و لطیفیان، مرتضی )
 .85-97: 2، شماره 6دوره 

 پیشرفت با تحصیلی انگیزش و خودکارآمدی درگیری تحصیلی، رابطه (. بررسی1391) سیمو جاودان، و کلثوم ابراهیمی، عبدالوهاب؛ سید سماوی،

 .71-92: 7، شماره 4، دوره یادگیری در شناختی راهبردهای فصلنامه دو بندرعباس، شهر دبیرستانی آموزان دانش در تحصیلی
 ،آموز دانشارشناسی ادراک معلمان از عوامل مؤثر بر ارتباط معلم و (. تحلیل پدید1399ای، جواد ) الری، نرجس؛ حجازی، الهه؛ جوکار، بهرام و اژه

 .22-3: 1، شماره 24، دوره فصلنامه روانشناسی
Ahmed, H., Allaf, M. & Elghazaly, H. (2020). COVID-19 and medical education. The Lancet 

Infectious Diseases. 
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های آموزش  از تهدیدها و فرصت یدبستان شیپتحلیل پدیدارشناسانه مربیان 

 مجازی در دوره کرونا

 الزهرا، تهران، ایراندانشگاه  ،ریزی آموزشی دانشیار گروه مدیریت و برنامه، 1احمدی پروین

 الزهرا، تهران، ایران درسی، دانشگاه ریزی برنامه ارشد کارشناسی دانشجوی، 2عمرانی منا

 مقدمه

ها در مسیر رشد و بالندگی نقش مؤثری در پیشرفت جامعه و آینده یک کشور  تعلیم و تربیت کودکان و هدایت صحیح آن

 گیرد میدکان از ابتدای ورود به مدرسه و با الگوپذیری از مربی شکل زیرا بعد از خانواده سنگ بنای شخصیت کو؛ دارد

شاهد تغییر و تحوالت چشمگیر در پیشرفت دانش و تکنولوژی یک کشور  توان میبنابراین با شکوفایی استعدادهای کودک 

 بود.

پژوهشری   هرای  یافتره  .اردد حساسری  جایگراه  جوامرع  از بسیاری ساختار آموزشی در دبستان از پیش دوره در وپرورش آموزش

 نیرز  و باالتر های دوره در تحصیلی کودکان های موفقیت و دهی شکل در ها آموزش از دوره این ضرورت و اهمیت دهنده نشان

 است. آموزشی های نظام درونی کارایی ارتقای

ین حلقه در آموزش عمومی آموزش پیش از دبستان اول .است بررسی قابل گوناگون جهات از دوران این تربیتی اهداف اهمیت

 به نظر توجه (. باInomova,2020پذیری، رشد فکری، جسمی و شخصی فرد دارد ) است که نقش مهمی در جامعه

 بسیاری یادگیری کودکان، شناختی روان های ویژگی گیری شکل در سنی دوره این مهم بودن بر مبنی روانشناسی متخصصان

 آسیب سنی، دوره این های قابلیت و ها فرصت از مناسب گیری بهره عدم و است ضروری دوره این در ها آموزش و ها مهارت از

 پایین بودن دلیل به کودکان که است نکته این به توجه دیگر موضوع مهم .آورد می وارد جامعه به هم و به کودکان هم جدی

 تربیتی اهداف .پرداخت آموزش آنان به توان می ،ها آن رشد با متناسب های روش با و اند فعال کامالً بلکه نیستند، منفعل سن

 (.2005باشد )بارنت و جانگ،  متناسب کودکان رشد مختلف ابعاد با کامالً باید نیز دوره این

 های مهارترو آموزش در دوره پیش از دبستان در هر شرایطی باید ادامه پیدا کند و از الزامات ورود به دبستان، کسب  ازاین

گیری  زندگی است. در کشور ما به دنبال همه های مهارتاجتماعی، خودیاری، حرکتی، دست ورزی و  های رتمهاپایه نظیر 

الشعاع قرار گرفتند و مدیران و مجریان به تغییر شرایط روند آموزشی  دبستانی نیز تحت بیماری کروناویروس، مراکز پیش

 پرداختند.

های  تائید شد. از سیاست 1398بهمن  29رسمی در  صورت بهآن در ایران در پی بحران بیماری کروناویروس در جهان، شیوع 

 Fars)"تعطیل است؛ ولی آموزش و یادگیری تعطیل نیست  ها دانشگاهمدارس و  "دولت در این دوره این بوده است که 

News Agency,2020.) 

                                                           
1
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2
. omrani.m2020@gmail.com 
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کووید  1گیری زش از راه دور در طول همهدیجیتالی شدن آموزش یک روند بلندمدت است که به دلیل انتقال اجباری به آمو

( بر همین اساس 2021، 3نگوئن و پروسکورینا گولوخووا، آورد )نوسکووا، ، شتاب جدیدی برای توسعه بیشتر به دست می192

طراحی و  4های متنوعی برای پیشبرد امور آموزشی و تحقیقاتی با تمرکز بر بستر فضای مجازی و آموزش از راه دور حل راه

 وین گردید.تد

 دوره این که کودکانی با در مقایسه کنند می سپری را دبستان از قبل آمادگی دوره که کودکانی دهد می نشان ها پژوهش نتایج

 برخوردارند. بیشتری تحصیلی پیشرفت از کنند، نمی طی را

گر، افزایش که شادی، کمک به یکدی دهد میخوبی نشان  ( در این خصوص به2021) 5همچنین پژوهش بایراک

ها از خانه، افزایش آگاهی مردم ازجمله نقاط قوت آموزش مجازی است که کودکان را قادر  نفس، اجرای درس اعتمادبه

های عملی، عدم کسب لذت  تا از طریق بازی و سرگرمی یاد بگیرند. ازجمله نقاط ضعف، عدم توانایی در تمرین سازد می

 ای و نداشتن تجهیزات بوده است. م توانایی در کسب تجربه حرفهمعنوی، عدم برقراری تعامل اجتماعی، عد

کودک و آمادگی نوآموز جهت ورود به دبستان و لزوم  جانبه همهدبستان در رشد  رو با توجه به اهمیت دوره پیش ازاین

دبستانی از تهدیدها و  از آموزش مجازی در دوران کرونا، بر آن شدیم به مطالعه تحلیل پدیدارشناسانه مربیان پیش گیری بهره

 های آموزش مجازی در این عصر بپردازیم. فرصت

 سؤاالت پژوهش

 ( نقاط قوت آموزش مجازی از دیدگاه مربیان چیست؟1

 ( نقاط ضعف آموزش مجازی از دیدگاه مربیان چیست؟2

 تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد؟ توان می( چگونه 3

 پژوهش روش

ها از هر  عبارت است از مطالعه پدیده 6وش پدیدارشناسی صورت گرفته است. پدیدارشناسیرویکرد پژوهش کیفی است و به ر

، تأویل و یا قضاوت ارزشی است گذاری ارزشها، قبل از هرگونه  ها با در نظر گرفتن نحوه بروز تجلی آن نوع و توصیف آن

 (.1391)امامی و همکاران،

 مصاحبه صورتصاحبه نیمه ساختاریافته است که با استفاده از راهنمای در پژوهش حاضر از نوع م ها داده آوری جمعشیوه 

؛ یعنی فهرستی از سؤاالت و موضوعات مکتوب که باید در یک توالی خاص دنبال شوند اما در صورت طرح مضامین گیرد می

پژوهش، کلیه مربیان  نشده، باز است. جامعه آماری بینی جالب در خالل مصاحبه نیز دست محقق برای پرسیدن سؤاالت پیش

شهر تهران بودند که در ایام تعطیلی مدارس در فضای مجازی آنالین بوده و مشغول به تدریس بودند.  4دبستانی منطقه  پیش

                                                           
1. Pandemic 
2. Covid 
3. Noskova, Goloukhova, Proskurina & Nguen 
4. Distance Learning 
5. Bayrak 
6. Phenomenology 
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مورد  30گیری تا  گیری هدفمند با حداکثر تنوع یا ناهمگونی است. فرایند نمونه گیری در این تحقیق از نوع نمونه روش نمونه

 بود. ها دادهازآن محقق شاهد اشباع نظری  پس ادامه یافت و

 پژوهش های یافته

بندی چهار  آمده، موجب شناسایی و دسته دست های به مربیان، به ترتیب فراوانی پاسخ های دیدگاهدرمجموع، تحلیل عمیق 

ها شد که در جدول زیر  فرصت و تهدید اصلی شامل: مربوط به مربی، مربوط به نوآموز، مربوط به اولیا و مربوط به زیرساخت

 :شود میبه تفکیک به مضامین اصلی و فرعی اشاره 

 های آموزش مجازی مضامین اصلی و فرعی مربوط به تهدیدها و فرصت -1جدول 

 تهدیدها ها فرصت مضامین اصلی

ی
مرب

ه 
ط ب

ربو
م

 

 های تدریس نوین استفاده از روش

 تسلط بر آموزش
 توانمندسازی در امر تدریس

 امر آموزش خالقیت در
های تدریس متنوع سایر همکاران و فراهم شدن  از روش گیری بهره

 ها و تجارب مربیان توانمند گذاری فایل ای جهت به اشتراک زمینه
 استفاده مفید از زمان

 تالش مضاعف در برقراری ارتباط عاطفی با نوآموزان
 افزایش دقت و حساسیت در امر تدریس

 مجازیایجاد انگیزه قوی در آموزش 

 دشواری مدیریت کالس در آموزش مجازی

 عدم شناخت کافی از نوآموز
 عدم برقراری ارتباط عاطفی با نوآموز

 های نوآموز عدم ارزشیابی دقیق از فعالیت
های تدریس مانند کارگروهی،  محدودیت در استفاده از روش

 نمایش خالق و...
 دشواری در انجام کارهای عملی در فضای مجازی

 صورت بهبا نیازهای ویژه و تدریس  آموزان دانشگرفته شدن نادیده 
 آموزان دانشهماهنگ و دریک سطح برای تمام 

 سلب شدن قدرت نظارت از مربی

وز
وآم

ه ن
ط ب

ربو
م

 

 ابراز وجود نوآموزان خجالتی و منزوی

 تقویت قدرت بیان و مهارت گفتاری
 نفس کودکان افزایش اعتمادبه

 ها عالیتهمکاری با مربی در انجام ف
 کاهش استرس و ترس صحبت کردن

 افزایش آرامش نوآموز
 روز تکرار مباحث درسی در تمام ساعت شبانه

 افزایش سطح یادگیری و میزان پیشرفت تحصیلی
ها و پرورش  ترغیب بیشتر نوآموز برای انجام تکالیف و پاسخ به پرسش

 تفکر خالق
تفاده از فضای باال رفتن سطح درک نوآموزان از نحوه فعالیت و اس

 مجازی
 گوش دادن های مهارتبهبود 

 ایجاد آمادگی برای ورود به کالس اول
 به دانش روز و اطالعات جدید آموزان دانشمند شدن  عالقه

 کاهش تعامالت و روابط اجتماعی

کننده و کسل آور بودن فضای مجازی و کاهش انگیزه و  خسته
 شوق نوآموز

کی مدارس و یادگیری قوانین عدم آشنایی نوآموز با محیط فیزی
 مربوطه

 های مهارتزندگی،  های مهارتپایه ) های مهارتعدم کسب 
 عاطفی و اجتماعی و...( های مهارتحرکتی و دست ورزی، 

 ایجاد انزوا و جمع گریزی
 عدم توانایی حل مسئله

 عدم همکاری و تعاون و همفکری با سایر نوآموزان
 های حرکتی کمبود فعالیت نبود شادی و نشاط در فضای مجازی و

 افسردگی و اضطراب در نوآموزان
 اهمیت برای حضور در کالس بی

 عدم استقالل وابستگی نوآموز به دیگران در امور آموزشی خود
 کاهش دقت و تمرکز نوآموز در آموزش مجازی

استفاده افراطی بعضی از نوآموزان از اینترنت و عدم نظارت اولیا بر 
 سالمت کودکان

مرب
لیا

 او
 به

وط
 

 افزایش مشارکت اولیا در امور آموزشی فرزندانشان

 نظارت دقیق بر تدریس مربی
 افزایش ارتباط اولیا با مربی

 دخالت اولیا در امور آموزشی مربی و نوآموز

 انجام تکالیف فرزند جهت دریافت بازخورد مناسب از مربی
 عدم ارتباط رودررو اولیا با مربی و شناخت از یکدیگر
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 تحقق عدالت آموزشی

ایجاد فرصت یادگیری برای نوآموزان در هرلحظه و هر مکان و با هر 
 ای بودجه

 کاهش هزینه تحصیل و هزینه تردد
 های آموزشی جهت فهم بیشتر مطالب استفاده از انواع رسانه

 جویی در زمان صرفه
 در ساعت شروع کالس پذیری انعطاف

 طالب و تجربیات آموزشی در سراسر کشورتبادل م
 پیشرفت سطح علمی و فناوری در کشور

 افزایش سرعت انتقال اطالعات

 باال بودن هزینه اینترنت

 تعلق نگرفتن اینترنت رایگان برای مربیان
ای داخلی برای انجام امور آموزشی مانند  نبود فضایی جامع و شبکه

 شبکه شاد
 رست از فضای مجازیعدم آموزش در خصوص استفاده د

 عدم امکان آموزش چهره به چهره
 

 گیری نتیجه

کلیدی برای خودسازی فرد و پیشرفت جامعه  عنوان بهآموزش مؤثرترین ابزار در شکل دادن به آینده یک کشور است. آموزش 

چنین دانش موردنیاز برای و هم ها مهارترود افرادی که در حرفه معلمی کار خواهند کرد،  . انتظار میشود میدر نظر گرفته 

 (2020همکاران،  و 1تدریس را کسب کرده باشند )کاراکوش

های زمانی و مکانی روی  های یادگیری بدون محدودیت از فناوری اطالعات در حوزه آموزش، ایجاد محیط گیری بهرهافزایش 

هایشان را به  محتوای درسی دست یابند، ایده تا به سازد میها یادگیرندگان را قادر  پذیر شده است. این محیط اینترنت امکان

 (Chen,Wei & Yang,2008وگو داشته باشند ) کنندگان آنالین دیگر بحث و گفت اشتراک بگذارند و با مشارکت

در  تواند میگونه آموزش  حساب آورد، لذا این نوعی از آموزش از راه دور به توان میهای اجتماعی مجازی را  شبکه

امکان حضور معلم و فراگیر در یک کالس درس وجود ندارد، بسیار مفید و کاربردی باشد. در کشورمان در  هایی که موقعیت

های مجازی، بستر مناسبی را برای  دبستانی، تولید محتوا در شبکه پی شیوع بیماری کرونا و تعطیالت ناخواسته مراکز پیش

 آموزش از راه دور فراهم کرد.

کننده بود که در قالب چهار زیر مضمون )مربوط به مربی، مربوط به  واحد معنایی حمایت 70دهنده  ناین مطالعه نشا های یافته

ها و تهدیدهای آموزش مجازی( قرار  نوآموز، مربوط به اولیا و مربوط به اصول فنی و زیرساختی( و دو مضمون اصلی )فرصت

 های آن است. و تهدیدهای فضای مجازی بیش از فرصت ها این پژوهش مشخص شد که آسیب های یافتهگرفتند. با توجه به 

های آن بیشتر  مراتب از فرصت عنوان نمود در دوره پیش از دبستان تهدیدهای آموزش مجازی به توان میطبق نتایج مصاحبه 

ا به فرصت شده ر های مطرح ها تهدیدها و چالش با اتخاذ راهکارهای مناسب، رفع موانع و ایجاد زیرساخت توان میاست ولی 

 های مؤثری برداشت. زمین گام تبدیل کرد و در رشد و تربیت کودکان ایران

ها و  دوراز هرگونه قضاوت و بازخوردی، ادراک و باورهای مربیان در خصوص فرصت رو در پژوهش حاضر تالش شد تا به ازاین

رسی ادراک و باورهای مربیان، به دلیل دبستانی در فضای مجازی آشکار گردد. بر تهدیدهای ناشی از تدریس مربیان پیش

ای برخوردار است. هرچند مصاحبه کیفی با نمونه محدودی از  ها در نظام آموزشی، از اهمیت ویژه حساسیت جایگاه آن

در ارائه طریق صحیح در  تواند میتعمیمی را به لحاظ آماری در برداشته باشد، اما  تواند نتایج قابل کنندگان، نمی مشارکت

های عملی  ها همراه با بازی و انجام فعالیت آموزش شود میدبستان توصیه  های آتی راهگشا باشد. ازآنجاکه در دوره پیش سال

                                                           
1. Karakuş 
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سازی کودک برای ورود به دبستان و آموزش  دبستان آماده و دست ورزی باشد و با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم پیش

 های کالسرود  های بهداشتی و فراهم نمودن شرایط مناسب انتظار می پروتکلرو با رعایت  ازاین باشد میقوانین مدرسه 

در این دوره تنها با حضور در مدرسه و  ها مهارتحضوری برگزار گردد بدین ترتیب کسب بعضی  صورت بهدبستان  پیش

دبستان  ازی برای دوره پیشگفت اهداف کالن آموزشی تربیتی صرفاً با آموزش مج توان میبنابراین ؛ پذیر است اجتماع امکان

گذار درک درستی از ورود به فضای مجازی و آموزش برای نوآموزان باشد تا در مقاطع باالتر  پایه تواند میاما  شود نمیمحقق 

 با مشکالت کمتری مواجه شوند.

صوص تجارب مربیان ( در خ1396پژوهش ابراهیم پور و همکارانش ) های یافتهاین پژوهش با  های یافتهالزم به ذکر است 

ها برای  های این فضا نسبت به فرصت دبستانی از تأثیر فضای مجازی بر سالمت کودکان که بیانگر بیشتر بودن آسیب پیش

 کودکان در ابعاد چهارگانه سالمت )جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی( همسو است.

کننده  تضمین تواند مینار آموزش حضوری مدارس از آموزش مجازی در ک گیری بهرهنتیجه گرفت،  توان میبدین ترتیب 

آنچه آن را آموزش ترکیبی یا رویکرد  (Vaughan, Garrison & Kesici,2014) زعم باشد و به آموزان دانشیادگیری 

در ارتقا کیفیت یادگیری گام  تواند میاند، با تلفیق نقاط قوت دو شیوه آموزش حضوری و آنالین  نامیده 21راهبردی قرن 

 ؤثرتری برداشت.م
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 19کووید  یریگ همهین در دوران های آموزشی مدارس چ برنامه

 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران، 1مهری اعزازی

 مقدمه

های  ترین برنامه است. یکی از مهم 19گیری کووید  های درسی مدارس چین در دوران همه هدف مقاله، مروری بر برنامه

2درسی مدارس چین، برنامه مبتنی بر تفکر )
TBITگیری بیماری کووید در چین طراحی و اجراشده  ( است که قبل از همه

مدت مبتنی بر این برنامه، طراحی و اجرا  در چین و تعطیلی مدارس، سه دوره کوتاه 19حال، پس از بحران کووید  است، بااین

، برنامه گل محور، معرفی 551، برنامه Hom+ xها برنامه درسی مبتنی بر تفکر است، با عناوین: برنامه  شد و محوریت آن

ها را  شده است. فرضیاتی بر اساس مبانی نظری مطرح شدند تا سه دوره خرد را موردپژوهش میدانی قرار داده و اثربخشی آن

 .موردبررسی قرار دهند

 ده ملی باشد.های درسی اجراش بهتر از برنامه TBIT خرد مبتنی بر های دورهاز  آموزان دانشرود که ارزشیابی  انتظار می-1

LTTهایی که قبالً طراحی و اجراشده یعنی دوره آموزش فکر کردن  با توجه به دوره -2
3
ها انگیزه  رود این دوره ( انتظار می(

 را بهبود بخشد. آموزان دانش

ها،  ر این دورهد آموزان دانشرود که  ها تأکید زیادی بر تعامل آنالین دارند، انتظار می که دوره عالوه بر این، ازآنجایی -3

های درسی ملی هستند، از خود نشان  رفتارهایی نظیر ارتباط تعاملی، نگرش یادگیری و صبوری را بهتر از کسانی که در برنامه

 دهند.

های  تنها یادگیری ساختاریافته برنامه آنالین نه های کالستصریح کرد که  چین های جدید در مورد محتوای آموزشی، سیاست

ای از محتوای مرتبط با کرونا را پوشش  نی چینی، ریاضی، انگلیسی و غیره(، بلکه باید یادگیری طیف گستردهدرسی ملی )یع

آموزش زندگی، آموزش ایمنی عمومی  های کالسگیری باید منتشر شود و  مثال، دانش پیشگیری و کنترل همه عنوان دهد. به

(. بر اساس مدل ساختار توانایی تفکر 2020جمهوری خلق چین، و آموزش بهداشت روانی را باید شامل شود )وزارت آموزش 

((TASM
(، 1978) 5های سازنده یادگیری، مانند نظریه توسعه شناختی پیاژه و نظریه سازنده اجتماعی ویگوتسکی و نظریه 4

از طریق  انآموز دانشرا با هدف پرورش توانایی تفکر  (TBIT) نظریه آموزش مبتنی بر تفکر 2011و همکاران در  6هو

: فعالیت تفکر نقش کلیدی در فرایند گوید میاین است که  TBIT ترین ویژگی های آموزشی معرفی کردند. برجسته فعالیت

باعث پیشرفت  تواند میهای آموزشی بر پرورش توانایی تفکر  یادگیری دارد. این نظریه معتقد است که تمرکز تالش

ای باشد. در همین  رشته نقطه شروع پرورش هر موضوع یا محتوای بین تواند میشود و پرورش توانایی تفکر  آموزان دانش
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2. The Thinking-Based Instruction Theory 
3. Learn to Think 
4. Thinking Ability Structure Model 
5. Vygotsky 
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و  1)لین دهد میهای آموزشی ارائه  حال، این نظریه پنج اصل و شش مرحله آموزشی را برای راهنمایی در طراحی و فعالیت

( 3( تعارض شناختی؛ )2و انگیزه؛ )( تحریک عالقه 1اند از ) پنج اصل عبارت .(2015؛ هو، 2011؛ هو و همکاران، 2010هو، 

( درخواست و انتقال. شش مرحله بر اساس پنج اصل است و راهنمای 5( خودتنظیمی و فراشناخت؛ )4وساز؛ ) دانش ساخت

( تحقیق 3( پرسشگری؛ )2( ایجاد موقعیت؛ )1های آموزشی است. شش مرحله عبارتند از ) طراحی برنامه درسی و فعالیت

( درخواست و انتقال. توضیحات مفصل این پنج اصل و شش مرحله در 6( خالصه و تأمل؛ )5و ارتباط؛ ) ( همکاری4مستقل؛ )

 در چین طراحی شده است: 19در دوران کووید  TBIT . سه دوره تحت هدایتشود میقسمت اجرای برنامه درسی معرفی 

ای مربوط به  رشته احی شد: مطالب بینطر 2جیوها هپینگ در هونان که توسط معلمان در دبستان Home + X دوره -1

را  "Home + X" های دورهای از  مستقل مجموعه طور بههای مختلف آموزشی ادغام کرد و  را در فعالیت 19بیماری کووید 

 های مهارت، توسعه داد. هدف این دوره توسعه درک شناختی، کند میکه سرگرمی، مفاهیم عمیق و الزامات را ادغام 

در  آموزان دانشهای کلیدی  بخشی از پرورش شایستگی عنوان به آموزان دانشهای جامع  ر و سایر تواناییپرسشگری، تفک

خانه +  "های موضوع محور شامل  ای از فعالیت ازنظر محتوای دوره، معلمان این مدرسه مجموعه .گیری است طول دوره همه

خانه + کارگاه  "،"های کوچک  خانه + حمایت "،"کننده  خانه + ریاضیات سرگرم "، "خانه + روزمرگی"، "آموزش زندگی

 و غیره."خانه + فرصت ورزش و هنر  "،"زندگی  های مهارتخانه +  "،"خالق 

یک هسته، " "551"طراحی شد. معنای  وابسته به دانشگاه دولتی پکن 3یوکسین که توسط معلمان در مدرسه 551دوره  -2

 آموزان دانشیعنی بهبود توانایی تفکر  کند میبه هدف طراحی دوره اشاره  "یک هسته"اوالً،  .است "پنج اصل و پنج مرحله

به اصول اساسی طراحی آموزشی یا پنج اصل اساسی آموزش مبتنی بر تفکر  "پنج اصل"است. ثانیاً،  TBITکه همان هسته 

ال کاربرد. بر اساس این پنج اصل اشاره دارد: تحریک عالقه و انگیزه، تعارض شناختی، ساخت دانش، فراشناخت و انتق

های واضح در کالس درس و هدایت ریتم  ( منظم )گام1: )کند میها پنج مفهوم طراحی آموزشی را مطرح  اساسی، این دوره

( اثربخش )تمرکز بر آموزش مشکل و تقویت 3به دانش(؛ ) آموزان دانش( جالب )تنظیم نقاط تفکر و تحریک میل 2تفکر(؛ )

( مفید )گسترش مسیر تفکر و پیوند 5و بهبود کیفیت تفکر(؛ ) آموز دانش( عاطفی )افزایش تعامل معلم و 4) آموزش تفکر(؛

شده از شش مرحله تدریس طراحی تدریس که از شش مرحله اساسی  اقتباس "پنج مرحله"دادن به موضوعات واقعی(. ثالثاً، 

ش، تحقیق مستقل، همکاری و ارتباط، خالصه و تأمل، اقتباس شده است )ایجاد موقعیت، پرس TBITتدریس شده توسط 

 کاربرد و انتقال(.

شناخته  "ها شهر گل" عنوان بهگوانگژو  .طراحی شد 5در گوانگژو 4دوره گل محور که توسط معلمان در دبستان لیوان -3

ئیس این مدرسه از ، رTBITگیری، بر اساس مفهوم  فرهنگ مشخصه گوانگژو است. در دوران همه "گل"، همچنین شود می

های کلیدی  های مختلف تفکر و شایستگی گوانگژو را در برنامه درسی ادغام کرده و در روش "گل"معلمان خواست فرهنگ 

                                                           
1. Lin 
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های مرتبط با گل  را از طریق ایجاد موقعیت "دنیای رنگارنگ" های دورهای از  موضوعی نفوذ کنند. سرانجام، معلمان مجموعه

 .را برای یادگیری بسیار برانگیخت آموزان دانشتوسعه دادند که شور و شوق در تدریس موضوعی عمومی 

و شامل سه بعد است: انسان و طبیعت، چرخد  می "گل"ازنظر اصول طراحی برنامه درسی، کل برنامه درسی پیرامون موضوع 

ختلف همراه است. همچنین بر اساس مختلف با توجه به موضوعات مربوطه با ابعاد م های دورهانسان و خود، انسان و جامعه. 

ها به درجات مختلف، دانش چینی، ریاضیات، انگلیسی، اخالق، قوانین، ورزش،  ای، همه دوره رشته مفهوم طراحی میان

ها را  کنند. این نوع طراحی مرزهای رشته موسیقی، هنر، علوم، روانشناسی، رقص، سالمتی و سایر موضوعات را ادغام می

برای شکستن  آموزان دانشو هدف آن کمک به  کند میای را تسهیل  رشته ای و بین ش چند رشتهشکند و آموز می

حال، در این  است. درعین آموزان دانشحال ارتقاء رشد کلی  ها در حل مشکالت و درعین های ذهنی، بهبود توانایی آن مجموعه

یه، مفهوم، اطالعات، استنباط، نتیجه و معنا( به هم برنامه درسی، عناصر تفکر چندگانه )یعنی هدف، دیدگاه، مسئله، فرض

 .متصل شده است

 گیری نتیجه

شده در  ( طراحی و اجراشده است و طرحی شناخته2011که دوره مبتنی بر تفکر در چین توسط هو و همکاران ) با توجه به این

، موردتوجه بیشتر قرار گرفته است. 19د گیری کووی ، اجرای آن در دوران همهشود مینظام تعلیم و تربیت آن کشور محسوب 

، به بررسی 2020ها توسط لی و همکاران در  زیادی در کشور چین انجام شده که یکی از آن های پژوهشدر این حوزه 

 TBITهای زیادی برای توسعه برنامه درسی بر اساس  اند. تالش مبتنی بر این طرح و نتایج اجرایی آن پرداخته های دوره

، هو شروع به آموزش 2005خوبی اثبات شده است. در حدود سال  هاست که به است و اثربخشی این نظریه سال انجام شده

، برنامه درسی 2015تدریج تدوین شد. تا سال  کرد. از آن به بعد، اصول آموزشی به TBITتمرینات کالسی بر اساس 

TBIT آموز دانش 200000یی و راهنمایی اجراشده بود و بیش از مدرسه ابتدا 300مدلی از نوآوری برنامه درسی در  عنوان به 

که این برنامه در  دهد می(. در حال حاضر، اطالعات جدید نشان 2015شرکت کردند )هو،  TBITدر تحقیقات مربوط به 

ولی است یک برنامه درسی معم (LTTمثال، برنامه درسی ) عنوان مدرسه ابتدایی و راهنمایی اجراشده است. به 2000بیش از 

تأثیر  LTTساله، برنامه درسی  4(. در دو مطالعه طولی 2013، 2011توسعه یافته است )هو و همکاران،  TBITکه بر اساس 

(. در طراحی دوره بر اساس 2016نشان داد )هو و همکاران، آموزان دانشتفکر و انگیزه  های مهارتتوجهی در بهبود  قابل

TBITشد. بر اساس مبانی  درسی، اجرای برنامه درسی و محتویات برنامه درسی( تأکید می ، بر سه عنصر مهم )هدف برنامه

 ها دادهکمی و کیفی  صورت بههای میدانی از طریق پرسشنامه و مصاحبه  فرضیه مطرح شد و پس از بررسی 3نظری 

 شدند و نتایج آن به این شرح اعالم شد. آوری جمع

شدت  ها به توجهی بهبود یافته است، دشواری مطالعه آن قابل طور بهای دوره آنالین بر آموزان دانش، انگیزه TBITبر مبنای 

ریزی شده است. هر دوی این نتایج از  ها پایه های کلیدی آن ها و شایستگی کاهش یافته است و چند اندیشی، توانایی

و اجرای این سه  TBITمبانی نظری کمی )پرسشنامه( و کیفی )مصاحبه( حاصل شده است. بدین ترتیب، بر اساس  های داده

افتد، حل شده است، یعنی مشکل عدم نظارت بر خود  ترین مشکل که معموالً در یک دوره آنالین اتفاق می دوره خرد، بزرگ
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)لیانگ و همکاران،  آموزان دانشهای کلیدی  و دستیابی به هدف پرورش شایستگی آموزان دانشتوانایی از طریق بهبود انگیزه 

 (2020شانگ و همکاران،  ؛2020
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پایه هشتم  آموزان دانش، توجه، یادگیری و یاد داری زشیانگ برتأثیر فیلم آموزشی 

 درس مطالعات اجتماعی متوسطه اول شهرستان هیرمند، در

 ، بیرجند، ایراندانشگاه بیرجند ،فناوری آموزشیگروه دانشیار ، 1محمدعلی رستمی نژاد

 ، بیرجند، ایرانانشگاه بیرجندد ،ریزی درسی برنامهگروه  دانشیار، 2بورنگ یمحمد اکبر

 ، بیرجند، ایرانکارشناسی ارشد مطالعات برنامه درسی، دانشگاه بیرجند آموخته دانش، 3احمد شهریاری اصیل

 مقدمه

اسرت؛ برنامره درسری مطالعرات      ترین نیازهای تعلریم و تربیرت   تربیت اجتماعی و آماده ساختن افراد برای زندگی یکی از مهم

های درسی، از منظر تربیت اجتماعی و آموزش  ها و ماهیت آن، جایگاه خاص و مهمی در میان برنامه ویژگیاجتماعی به دلیل 

های مناسب تدریس برای این درس حائز اهمیت است؛  های موردنیاز اجتماع دارد، بنابراین انتخاب روش و صالحیت ها مهارت

وزش مجازی، اسرتفاده از محتواهرای آموزشری مناسرب ازجملره      و تغییر آموزش از حضوری به آم 19با توجه به شیوع کووید 

ی تحقیق نشان داد تاکنون به اثر فیلم آموزشی بر متغیرهای  بررسی پیشینههای آموزشی اهمیت خاصی پیدا کرده است.  فیلم

زش و ای و فریلم آموزشری برر انگیر     ( در پژوهشی تحرت عنروان چندرسرانه   1390رمضانی ) موردپژوهش پرداخته نشده است.

ای در مقایسه برا آمروزش    از راه دور نتیجه گرفت که آموزش به شیوه چندرسانه آموزان دانشپیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی 

ای برا عنروان بررسری ترأثیر      ( در مطالعره 2013سنتی تأثیر بیشتری بر پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی دارد. کومار و ماتهور )

ی آموزشی فیلم آموزشی و  ی تأثیر دو شیوه بی به مفاهیم فیزیک به بررسی و مقایسهآموزش از طریق فیلم آموزشی در دستیا

اند. نترایج نشران داد    کالس نهم در هاریانا پرداخته آموزان دانشی سنتی آموزش فیزیک بر کسب مفاهیم فیزیک توسط  شیوه

لذا پژوهش حاضرر باهردف    مؤثرتر است. آموزان دانشاستفاده از روش آموزشی فیلم آموزشی در کسب مفاهیم فیزیک توسط 

ایرن   پایه دوم، متوسطه اول انجام شرد. روش  آموزان دانشبررسی تأثیر فیلم آموزشی بر یادگیری، یاد داری، انگیزش و توجه 

نفر در گرروه آزمرایش و کنتررل     25که در دو گروه،  آموز دانش 50پژوهش کاربردی، از نوع شبه آزمایشی بود و نمونه شامل 

(، 1981، 1980گیرری شرامل پرسشرنامه انگیرزش تحصریلی هرارتر )       از ابزارهرای انردازه   هرا  دادهر گرفتند. برای گردآوری قرا

از آمار توصیفی )میانگین، انحرراف   ها دادهوتحلیل  های محقق ساخته و برای تجزیه ( و آزمون1394پرسشنامه تمرکز سواری )

مستقل( استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد فیلم آموزشری برر    tاریانس، آزمون معیار، واریانس( و آمار استنباطی )تحلیل کوو

f(47,1)=107.97, p<0.01 Partial η)(، یرراد داری t=4.64, df=40.37,p<0.01) یررادگیری
2
، انگیررزش (70= 

(t=7.01, df=37.49,p<0.01) توجه و (t=3.25, df=47,p<0.01 )تأثیر مثبت دارد. آموزان دانش 
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 وهشروش پژ

کاربردی و از جهت نحوه گردآوری اطالعات، با توجه بره ماهیرت موضروع و     های پژوهشپژوهش حاضر ازنظر هدف، از نوع 

آزمون با گروه کنترل اسرت. در پرژوهش حاضرر، ترأثیر فریلم       پس –آزمون  اهداف پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش

متغیرهرای وابسرته مرورد برسری      عنوان بهو توجه و یادگیری و یاد داری متغیر مستقل و انگیزش تحصیلی  عنوان بهآموزشی، 

آزمون یادگیری و انگیزش و توجه )پرسشنامه(، سپس طی  از هر دو گروه پیش 96-97در آغاز سال تحصیلی  قرارگرفته است.

رل از روش مترداول بررای   های آموزشی مطالعات اجتماعی و دبیر گرروه کنتر   هفته دبیر گروه آزمایش، برای تدریس از فیلم 8

تدریس استفاده کرد. پس از پایان دوره و انجام عمل آزمایشری، میرزان انگیرزش و توجره و یرادگیری و یراد داری دو گرروه        

 4در ادامره بعرد از    های محقق ساخته و پرسشنامه )انگیزش و توجه( موردسنجش قرار گرفت. آزمایش و کنترل توسط آزمون

، از هر دو گروه آزمون دوم محقرق سراخته کره از همران دروس برود،      آموزان دانشیزان یاد داری هفته دیگر، برای سنجش م

-اطالعات از گروه نمونه این ابزارها استفاده اسرت شرده کره عبارتنرد از: الرف      آوری جمع منظور بهدر این پژوهش  گرفته شد.

بررسی روایی سرازه مقیراس    منظور به لم ساختهآزمون مع -پرسشنامه توجه سواری ج -پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر ب

حاصل از اجرای این مقیراس در   های دادهمقطع راهنمایی،  آموزان دانشگیری انگیزش تحصیلی  شده هارتر، برای اندازه اصالح

 به دسرت آمرد ونشران    84/0برابر با  KMOگروه نمونه تحلیل عاملی شدند. این تحلیل به شیوه اکتشافی انجام شد. ضریب 

برود کره در سرطح براالیی      1903/0همچنین مقدار آزمون کرویت بارتلرت برابرر    ی مورد تحلیل است. ی کفایت نمونه دهنده

 دار است. ( معنی001/0)

شده که محاسبه ضرایب پایایی با استفاده از  شده هارتر از دو شیوه باز آزمایی و ثبات درونی استفاده برای پایایی مقیاس اصالح

شاخص ثبات درونی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و بررسی شد. ضرایب آلفرا و   عنوان بهمایی انجام شد، همچنین شیوه باز آز

بره دسرت آمرد.     72/0و  69/0و برای مقیاس انگیزش بیرونی  86/0و  85/0باز آزمایی مقیاس کلی انگیزش درونی به ترتیب 

 001/0بخش است و همه ضرایب باز آزمرایی در سرطح    که رضایت بوده 81/0تا  62/0ها نیز بین  های آن ضرایب پاره مقیاس

 (.1388معنادار بوده است )بحرانی، 

و به همین ترتیب برای خرده  74/0نشان داد که آلفای کرونباخ کل پرسشنامه توجه سواری نتایج مربوط به پایایی پرسشنامه 

 یادشده است. مد که این حاکی از مناسب بودن ابزاربه دست آ 70/0و برای تمرکز غیرارادی  72/0مقیاس تمرکز ارادی 

، شراخص برازنردگی   =X^2 ،63DF=97/917یادشده با کمک تحلیل عاملی تأییدی بررسری و تائیرد شرد )    سشنامهروایی پر

=(.  917/0 GFI =، 90/0 AGFI =، 59/0RMSEA، (CFI=906/0ای ) شاخص برازندگی مقایسره ( IFI=)86/0فزاینده 

 (.1394سواری، )

بعرد از   21روایی آزمون محقق ساخته با استفاده از جدول هدف و محتوا و پایایی آن با استفاده از آزمرون کرودر ریچاردسرون    

اجرای آزمایشی موردبررسی قرار گرفت. برای تعیین روایی صوری از دبیران مطالعات اجتمراعی خواسرته شرد ترا سرؤاالت را      

شده تعیین کنند و سؤاالتی که مربروط بره محتروای     های آموزشی مشخص وای فیلمبررسی کنند و ارتباط آن را با حیطه، محت

هرای   موردنظر نیست تعیین و حذف کنند. ازآنجاکه بنا به نظر متخصصان )معلمان و اساتید( سرؤاالت آزمرون محتروای فریلم    

 سنجد آزمون دارای روایی سازه نیز است. آموزشی را می
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های صحیح و  ، نیازی به داشتن نسبت پاسخ(21آزمون )کودر ریچاردسون   )پایایی( با اینبرای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد 

کند. در این روش بر اساس همبسرتگی   های کل و میانگین نمرات کفایت می غلط نیست، بلکه در دست داشتن واریانس نمره

گفرت   تروان  مری باشرد،   7/0ص بیش از و چنانچه مقدار این شاخ شود میدرونی سؤاالت، شاخص کودر ریچاردسون استخراج 

 به آمده است لذا آزمون از پایایی الزم برخوردار است. 85/0ها  که این شاخص برای آزمون ابزار پایایی دارد. ازآنجایی

 پژوهش های یافته

هر چهار متغیرر   های دادهپژوهش با استفاده از آمار استنباطی پارامتریک مانند تحلیل کوواریانس،  یها مفروضهقبل از بررسی 

توصریفی   هرای  دادهآزمون به تفکیک گروه آزمایش و گرواه بررسری و همچنرین     آزمون و پس وابسته پژوهش حاضر در پیش

آزمرون   چولگی و کشیدگی در تمام متغیر پژوهش حاضر به جزء پیش شد. آوری جمعپژوهش حاضر در متغیرهای پژوهش نیز 

ست بنابراین مفروضه نرمال بودن متغیرهای برای انجرام تحلیرل کوواریرانس برقررار     ( ا-2، 2توجه در گروه آزمایش در بازه )

آموزی )موردی( که داده پررت را   است با حذف دانش 3+ و حدود 2توجه که کشیدگی آن باالی  آزمون یشپاست. برای متغیر 

 در متغیر مذکور داشت. ها دادهرمال شدن رسید که نشان از ن 36/0آماره کشیدگی به  ؛ ونرمال شدند ها دادهایجاد کرده است، 

، میرزان  آزمرون  پرس از  آزمرون  یشپر از نمره تفاضل نمررات  همگنی شیب رگرسیون و رد این فرضیه   از بررسی مفروضه  پس

و کشریدگی   30/0محاسبه شد و سپس پس از بررسی مفروضه نرمرال برودن متغیرر جدیرد )چرولگی،       آموزان دانشیادگیری 

در گرروه آزمرایش،    آمروزان  دانششده، میانگین یادگیری  آوری جمع های دادهطبق  تی مستقل استفاده شد. (، از آزمون-60/0

آزمون  داری معنیاز آزمون تی مستقل استفاده شد. سطح  ها یانگینمتفاوت بین  داری معنیبیشتر از کنترل است؛ برای بررسی 

 هرا  یرانگین مبررسی تفاوت  ،شود میرد  ها یانسواراین فرض برابری است، بنابر 05/0کمتر از  داری معنیلوین نشان داد سطح 

 تروان  مری بنابراین ؛ است دار یمعن 01/0کمتر از  داری معنیاست که در سطح  64/4آماره تی  37/40نشان داد، با درجه آزادی 

مایش که تحرت ترأثیر مداخلره    گروه آز آموزان دانش، میزان یادگیری آموزان دانشهای  نتیجه گرفت که با کنترل پیش دانسته

 یافته است. افزایش اند بودهپژوهش حاضر 

انجام تحلیل کوواریانس، برقررار   یها مفروضهنتایج تحلیل کوواریانس، تأثیر فیلم آموزشی بر یاد داری با توجه به اینکه اغلب 

بوده است. میرزان   دار یمعنآموزشی درس مطالعات اجتماعی، اثر عضویت در گروه فیلم  آزمون یشپبود. پس از تعدیل نمرات 

توسرط عضرویت گرروه     آمروزان  دانرش درصد از واریانس یاد داری مطالعات اجتماعی  70مجذور اتای سهمی، نشان داد حدود 

درصد است، نشان از این دارد که اندازه اثر عضویت در گروه، اثر زیادی اسرت   14، ازآنجاکه این میزان بیشتر از شود میتبیین 

استفاده شرد. نمررات گرروه     ها گروهشده  شخیص اینکه یاد داری کدام گروه از گروه دیگر بیشتر است از میانگین تعدیلبرای ت

نتیجه گرفرت، فریلم آموزشری برر یرادداری درس مطالعرات اجتمراعی         توان میآزمایش، بیشتر از گروه کنترل است، بنابراین 

 گذاشته است. داری معنیتأثیر مثبت و  آموزان دانش

، میرزان  آزمرون  پرس از  آزمرون  یشپر از نمره تفاضل نمررات  همگنی شیب رگرسیون و رد این فرضیه   از بررسی مفروضه  پس

-55/0و کشیدگی  48/0محاسبه شد و سپس پس از بررسی مفروضه نرمال بودن متغیر جدید )چولگی،  آموزان دانشانگیزش 

در گروه آزمرایش، بیشرتر از کنتررل اسرت؛ بررای بررسری        آموزان انشد(، از آزمون تی مستقل استفاده شد. میانگین انگیزش 
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آزمرون لروین نشران داد سرطح      داری معنری چنانکه سطح  از آزمون تی مستقل استفاده شد. ها یانگینمتفاوت بین  داری معنی

نشران داد، برا درجره     هرا  یانگینم، بررسی تفاوت شود میرد  ها یانسواراست، بنابراین فرض برابری  05/0کمتر از  داری معنی

 است. دار یمعن 01/0کمتر از  داری معنیاست که در سطح  01/7آماره تی  49/37آزادی 

، میزان انگیزش آنان در گروه آزمایش کره تحرت   آموزان دانشنتیجه گرفت که با کنترل سطح پایه انگیزش  توان میبنابراین 

 یافته است. افزایش اند بودهتأثیر مداخله پژوهش حاضر 

 هرای  یبشر اجرای تحلیل کوواریانس، برقراری مفروضره همگنری    یها مفروضهاز  ها یونرگرسبررسی مفروضه همگنی شیب 

، تحلیرل  کررد  یممتغیر توجه را از نرمال بودن خارج  های دادهکه در گروه آزمایش  یآموز دانشرگرسیونی است. پس از حذف 

توجره نشران    آزمرون  یشپدر خط تعامل بین گروه و  داری معنیسطح بین آزمودنی برای بررسی شیب رگرسیون استفاده شد. 

تروان از تحلیرل    و نمری  شرود  نمری است، بنابراین مفروضه همگنی شیب رگرسیون تائید  دار یمعنداد، این تعامل ازنظر آماری 

توجره، میرزان توجره     مرون آز پستوجه از  آزمون یشپکوواریانس استفاده کرد. به این منظور با استفاده از نمره تفاضل نمرات 

(، از -44/0و کشریدگی   39/0محاسبه شد و سپس پس از بررسی مفروضه نرمال بودن متغیرر جدیرد )چرولگی،     آموزان دانش

 داری معنری در گروه آزمایش، بیشتر از کنترل برود؛ بررای بررسری     آموزان دانشآزمون تی مستقل استفاده شد. میانگین توجه 

بیشرتر از   داری معنری آزمون لوین نشران داد سرطح    داری معنیآزمون تی مستقل استفاده شد. سطح از  ها یانگینمتفاوت بین 

آمراره   47نشان داد، با درجره آزادی   ها یانگینم، لذا بررسی تفاوت شود میتائید  ها یانسواراست، بنابراین فرض برابری  0,05

نتیجه گرفت که با کنتررل   توان میبنابراین ؛ است دار یمعن 01/0کمتر از  داری معنیآمده است که در سطح  دست به 25/3تی 

یافته  افزایش اند بوده، میزان انگیزش آنان در گروه آزمایش که تحت تأثیر مداخله پژوهش حاضر آموزان دانشسطح پایه توجه 

 است.

 گیری نتیجه

. نتایج طالعات اجتماعی تأثیر مثبت دارددر درس م آموزان دانشفیلم آموزشی بر یادگیری بر اساس فرضیه شماره یک تحقیق، 

و  آمروزان  دانرش های آموزشی در تدریس و عالقره   ( حاکی از آن است که بین کاربرد رسانه1388تحقیق عباسی و همکاران )

و ی معناداری وجود دارد که با نتایج ما همس های آموزشی در تدریس با یادگیری عمیق و ماندگار، رابطه همچنین کاربرد رسانه

 آموزان دانشای در خصوص نقش الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی  ( در مطالعه1391است. همچنین گنجی و همکاران )

اند. نتایج نشان داد که بر اساس میزان اثربخشی الگوهای تدریس، الگوی آموزش فیلم در بین الگوهای موجود نقرش   پرداخته

 .کند میتائید مؤثری بر یادگیری دارد که نتایج تحقق ما را 

. در درس مطالعرات اجتمراعی ترأثیر مثبرت دارد     آمروزان  دانرش فیلم آموزشی بر یاد داری بر اساس فرضیه شماره دو تحقیق، 

افزارهای فیلم آموزش برر یادسرپاری    ( در تحقیقی تحت عنوان تأثیر نرم1390که نتایج مطالعه الکدشتی و همکاران ) طوری به

ساز و آمروزش   روش سنتی نشان دادند که بین یادسپاری در آموزش با فیلم آموزشی تدریس شبیهدانشجویان و مقایسه آن با 

. اثربخش بودن یادداری، وجود فرآینردی  باشد میوجود دارد. این تحقیقات با نتایج پژوهش ما همسو  داری معنیسنتی تفاوت 
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و یرا بخشری از آنران را برا یرک تصرویر درک        شود یمدر یادگیری به نام تثبیت تصویری است. ازآنجاکه اطالعاتی که دیده 

 (.2005، 1)آتکینسون شود می، لذا، یادداری آنان نیز بیشتر شوند میبهتر و بیشتر از بقیه مطالب یاد گرفته  شود می

. در درس مطالعرات اجتمراعی ترأثیر مثبرت دارد     آمروزان  دانرش فیلم آموزشی بر انگیزش بر اساس فرضیه شماره سه تحقیق، 

در درس  آمروزان  دانشآموزشی بر پیشرفت تحصیلی و انگیزه  ( در پژوهشی با عنوان تأثیر فیلم کمک1386یری و عطاران )شب

هرا ترأثیر    و افرزایش انگیرزه آن   آموزان دانشاز فیلم آموزشی در افزایش یادگیری  گیری بهرهفیزیک به این نتیجه رسیدند که 

ی تأثیر الگوی دریافت مفهوم با اسرتفاده   ای به مقایسه ( در مطالعه2012مایر ) وست.دار دارد که با نتایج تحقیق ما همس معنی

از مفراهیم و   آمروزان  دانرش شناسی پرداختره اسرت. نترایج پرژوهش او نشران داد کره درک        از فیلم آموزشی در درس زیست

 .یابد میتفکر آنان با استفاده از آموزش از طریق فیلم آموزشی افزایش  های مهارت

. محقق، در درس مطالعات اجتماعی تأثیر مثبت دارد آموزان دانشفیلم آموزشی بر توجه ر اساس فرضیه شماره چهار تحقیق، ب

 برای رد با اثبات نتیجه پژوهش پیدا نکرد. آموزان دانش تحقیقی درزمینه تأثیر فیلم آموزشی بر توجه
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 تغییر هویت برنامه درسی در عصر پسا کرونا

 ریزی درسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران موخته دکتری برنامه آ دانش، 1اعظم زرقانی

 مقدمه

در ایران و بسیاری از کشرورها، جهران درگیرر یرک      19بود که با ظهور و گسترش سریع ویروس کووید  1398از اواخر سال 

جلوگیری از شیوع  منظور به، اند کرده( نیز بدان اشاره 2020) 3(، اکتن2020) 2که کاهاپی چنان آن ها دولتپاندمی و بحران شد. 

، تصمیم گرفتند تا به قرنطینه شرهرها یرا   دیانجام یمکه به مرگ جمعی از شهروندان  گسترده این ویروس و تبعات ناشی از آن

ولتی و غیردولتی مبادرت ورزند تا بدین ترتیب برا بره حرداقل    و نهادهای د ها سازمانتعطیلی مشاغل و اصناف و دورکاری در 

مسلط شده و اوضاع را به کنترل خود درآورند. پیرو این دستور کار، نهاد تربیت  آمده شیپوآمدها، بر شرایط وخیم  رساندن رفت

ات آمروزش عرالی نیرز در    و مؤسس ها دانشگاهتا باالترین سطح آن یعنی  ها مهدکودکترین سطح آن یعنی  و آموزش از پایین

از  گیری بهرهابتدا با تعطیلی موقت مواجه شده و سپس به مدد تکنولوژی و ابزارهای دیجیتال و استفاده از ظرفیت اینترنت، با 

 آموزش مجازی در عوض آموزش حضوری به فعالیت خود ادامه دادند.

اخته و ناشناخته آن در امر یراددهی یرادگیری در ایرران را    از تکنولوژی و استفاده از ظرفیت شن گیری بهرهاگرچه ظهور کرونا، 

شده و عردم تطبیرق    درسیِ از پیش تعیین یها برنامهسرعت بخشید و به دلیل عدم آمادگی و عدم آشنایی بسیاری از مجریان 

ر ایرن مهمران   یادگیری موجب شد، امرا حضرو   -را نیز در امر یاددهی ییها اختاللآن با شرایط و امکانات جدید، مشکالت و 

اطالعاتی جدید، انقالب یا چرخشی تحولی در نظام آموزشی و رکن رکین آن یعنی برنامره درسری را    یها رسانهناخوانده یعنی 

درسی که ماهیت و هویت آن را با تغییراتری مواجره سراخته اسرت، موضروع       یها برنامهرقم زد. تبیین این چرخش تحولی در 

برنامه درسری در عصرر    یها یژگیوبراین سؤال اساسی در این مطالعه این است که ماهیت و بنا؛ موردبحث در این مقاله است

 ؟سازد میآن را از برنامه درسی در عصر پیش از کرونا متمایز  ییها یژگیودیگر چه  عبارت پساکرونا چیست و یا به

 ترکیب نتایج

. در شرود  مری از نوع تفسیر یا تحلیل مفهوم استفاده پاسخگویی به سؤال پژوهش، از روش پژوهش تحلیلی و فلسفی  منظور به

و  4)کرومبز  شرود  مری تحلیل مفهومی به تبیین صریح و روشن معنای یک مفهوم در پرتو ارتباطاتش با سایر مفاهیم پرداختره  

آن، الزم  یهرا  یژگر یوتحلیل و تفسیر روشن از معنای برنامه درسی در عصر پساکرونا و شناسایی  منظور به(. لذا 1389، 5دنیلز

است که ابتدا به تبیین معنایی از برنامه درسی و نیز چیستی پدیده کرونا و تأثیر آن در نظام آموزشی ایران پرداخته شود تا برر  

 در بافت ایران روشن شود. ویژه بهبرنامه درسی در عصر پساکرونا  یها یژگیوآن اساس، ماهیت و 

 . چیستی برنامه درسی1
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از برنامه درسی وجود دارد که به ابعاد و انواع مختلف این پدیده پیچیرده و چنردوجهی اشراره دارد امرا      اگرچه تعاریف مختلفی

(، برنامه درسی را در دو بعد متصرور  1997) 4وسولتیس 3(، واکر1976) 2(، استن هوس1999) 1با استناد به تعاریف رید توان می

ها و  ، دیگری به اقدامات، فعالیتشود میو در سطح کلی و نهادی طراحی  ها اشاره دارد ال و ایده ها آرمانشد. یک تعریف، به 

( برا  2016) 6و کلنردینین  5. رزیرک گیرد میشکل  آموزان دانشاتفاقات درون کالس درس اشاره دارد که با همکاری معلمان و 

در کالس درس  ها آنتعامل میان  که از دانند یمنظر به چهار عامل یا کامان پلیس موردنظر شوآب، برنامه درسی را فرآیندی 

برنامره درسری   "یرا   "یک برنامه درسی". همچنین برای برنامه درسی در سطح ایده آل که گاهی از آن با نام شود میساخته 

گانه برنامه درسی )هردف، محتروا،    از وجود عناصر نه توان مینیز  شود می( سخن گفته 1393)مهرمحمدی، "محصول عنوان به

های یادگیری، زمان، مکران، ارزشریابی( سرخن     ، فعالیتآموزان دانش یبند گروهیادگیری، منابع یادگیری، -هیهای یادد روش

 .بخشد یمرفته ماهیت متفاوت این عناصر، به برنامه درسی تولیدی نیز هویت متمایزی  هم گفت که روی

 . پدیده کرونا و تأثیر آن بر نظام آموزشی2

، امرا بره   شرود  مری شناخته  ها انسانری ویروسی که بیش از همه مخل سالمت مجاری تنفسی یک بیما عنوان بهاگرچه کرونا 

 ویرژه  بره مختلف اقتصرادی، فرهنگری، اجتمراعی و     یها حوزهدلیل تبعات و تأثیرات متفاوت و چشمگیری که این بیماری در 

یک پدیده ترا حردی    عنوان بهیک بیماری  فراتر از یا حوزه(، بررسی آن در هر 2020تربیتی و آموزشی برجای گذاشته )اکتن، 

 انقالبی مطرح است. این پدیده در حوزه تعلیم و تربیت با چند ویژگی به شرح زیر عجین شده است.

جا سرایت کرد و با برهم زدن نظم و آرامش و  سرعت به همه باره ظاهر شد و به ناپذیری و عدم قطعیت: کرونا یک بینی پیش -

ناپرذیر برودن    بینری  و تشویش خاطر را به همراه آورد. بخشی عظیمی از این اضطراب، معلول پریش آسایش همگان، اضطراب 

چندگانه ویروس کرونرا و نیرز    یها جهشکفایت داروهای موجود برای درمان قطعی آن به دلیل  نزدیک به دلیل عدم ی ندهیآ

جدیرد در زنردگی بشرری اسرت. در      یها بحران، ظهور تبع آن مشابه و به یها یماریبو  ها روسیوناپذیر بودن ورود  بینی پیش

 حوزه تعلیم و تربیت نیز باید در هرلحظه منتظر بحران جدیدی برای به زیر کشیدن نظم موجود در نظام آموزشی بود.

ات های اجتماعی و انسانی: ظهور و ورود کرونا به جوامرع انسرانی و انتقرال سرریع آن در اجتماعر      دوری از اجتماع و فعالیت -

اجتماعی و... به تعطیلی این اجتماعات و ترویج پرهیز از چنین  -کوچک و بزرگی اعم از تحصیلی، شغلی، خانوادگی یا سیاسی

و  7در غالب شعارها و هشدارهای سالمتی مسئوالن بهداشتی منجر شد. در عرصه تربیتی نیز همچنان که گودسون ییها جمع

و معلمان از فضای فیزیکی و حقیقی مدرسره   آموزان دانشتعطیلی مدارس و دوری  ،اند کرده( آن را توصیف 2020) 8شوستاک

 پدید آورد. آموزان دانشرا برای  یا ژهیواجتناب از انتقال ویروس کرونا، شرایط  منظور بهو کالس درس 

لیم و تربیت و اجتناب از مراکز اصلی تع عنوان بهآموزش مجازی و درنوردیدن بُعد زمانی و مکانی در تربیت: تعطیلی مدارس  -

تلفن همراه  ویژه بهروز  یها یتکنولوژاز  گیری بهرهانتقال ویروس کرونا، فضای جدیدی را برای آموزش به ارمغان آورد که با 
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(. از 2020، کاهراپی،  2020و تبلت و استفاده از اینترنت، آموزش مجازی را در عوض آموزش حضوری رونق بخشرید )اکرتن،   

وزش مجازی درنوردیده شدن بعد زمانی و مکرانی آمروزش برود. آمروزش آفالیرن فضرایی را فرراهم آورد کره         آم یها یژگیو

هرزمانی که یادگیرنده تصمیم گرفت به دانلود و یادگیری مطالب بارگذاری شده توسط معلمش اقدام کند. همچنرین آمروزش   

از هرر مکران مناسربی را فرراهم آورد کره بره        یرری گ بهرهمجازی به از بین رفتن مکان خاصی به نام کالس درس و امکان 

 مناسب است. اش یریادگیتشخیص یادگیرنده برای 

 های شیوهپدیده کرونا، تغییر  یها یژگیویکی از  عنوان بهآموزش مجازی و تغییر شیوه تدریس و ارزشیابی: آموزش مجازی  -

پذیرفت را نیرز رقرم زد.    ا شیوه آموزش حضوری انجام میازاین متناسب ب تدریس و ارزشیابی در معلمان و مدرسان که تا پیش

بردند  های جدیدی برای جذابیت و انتقال مؤثر محتوای موردنظر خود بهره می در شرایط جدید، معلمان و مدرسان باید از روش

حضوری بسریار   های شیوهو نیز به دلیل عدم کنترل بر ملزومات جلسه ارزشیابی و دوری هرگونه وسیله اطالعاتی از او که در 

ترم یا سال تحصیلی و  در طول آموز دانشهای  های دیگری برای ارزشیابی همچون ارزیابی فرآیند فعالیت مرسوم بود، از روش

( از روش ترکیبی برای توصیف این تغییرر اسرتفاده   2020بردند. کاهاپی ) از سؤاالت تحلیلی و نه حفظی بهره می گیری بهرهیا 

زمان همچون تلفرن و ارتبراط بررخط را موجرب      زمان یا هم ارزشیابی غیر هم های شیوهرزشیابی، استفاده از کرده است که در ا

 .شود می

شرایط جدید آموزش غیرحضوری و پررنگ شدن نقش و تأثیر معلم در طراحری محریط یرادگیری: ازآنجاکره پدیرده کرونرا        -

نکرده بودند، لذا الزم بود که معلمان برای پیش برد  اش تجربهن شرایط جدیدی را پیش روی معلمان قرار داد که تا پیش از آ

 های ابداعی بهره ببرند و بر فعالیت و عاملیتشان در تدریس بیفزایند. تدریسشان از روش

جای مدرسه: پدیده کرونا پای  و مرکزیت خانه به آموز دانشمعلم و نیز نقش همتای یادگیری برای  عنوان بهدرگیری والدین  -

همچون معلم  ییها نقشبا  ها آناز  توان میازپیش به عرصه آموزش و تربیت فرزندان خود باز کرد تا جایی که  لدین را بیشوا

 یار در امر یاددهی یادگیری یاد کرد. آموز دانشیار یا 

 درسی در عصر پساکرونا یزیر برنامه. برنامه درسی و 3

درسی است، لذا ماهیت و هویت آن با  یزیر برنامهدرسی یا طراحی  یزیر رنامهببا نظر به اینکه برنامه درسی، محصول فرآیند 

کره نشران از تغییرر در نروع      ییها یژگیو(. 1393)مهرمحمدی،  کند میدرسی نسبت مستقیمی پیدا  یزیر برنامهنوع یا شکل 

 به شرح زیر است: ددهن یمتبع آن برنامه درسی در عصر پسا کرونا در جامعه ایرانی  درسی و به یزیر برنامه

 بینری  پیشنشده و عدم قطعیت: بحران کرونا و متعاقب آن  بینی برخورداری از انعطاف و آمادگی برای مواجهه با شرایط پیش -

کنند کره برنامره درسری     یزیر برنامهای  گونه تا به دارد یمدرسی را بر آن  ریزان برنامهو وضعیت مشابه،  ها یماریببرای ظهور 

ناشده و بحرانی نیز آمادگی الزم را داشته باشد. چنین امری برنامه درسی در عصر پسراکرونا را   بینی پیشدر شرایط برای اجرا 

 .کند میاز انعطاف بیشتری نسبت به قبل برخوردار 

ین بیشتر والدین در طراحی و اجرای برنامه درسی: آموزش در عصر کرونا و درگیری و مشارکت بیشتر والرد  یریپذ مشارکت -

با یادگیری فرزندانشان به افزایش آگاهی آنان نسبت به برنامه درسی موجود انجامیده است. این آگاهی، هم توقع و انتظراری  

درسی، فرصت مغتنمری را   ریزان برنامهدرسی موجب شده و هم برای  یزیر برنامهرا در آنان برای شنیدن صدایشان در فرآیند 
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را با عمق و پختگی بیشتری از جانب والدینشان )که شناخت بیشتری از عالئق و روحیرات  پیش آورده تا نظرات یادگیرندگان 

 دارند( در تصمیمات خود اِعمال کنند. ها آن

از ظرفیت آموزش مجازی و امکان آزادی عمل او  گیری بهرهتدریس با  های شیوهبرخورداری از عاملیت و خالقیت معلم در  -

درسی آموختره   ریزان برنامهانسانی، اخالقی و دینی: تدریس در شرایط کرونایی، به معلمان و اجتماعی،  های مهارتدر آموزش 

های مختلف طراحری منرابع    از ظرفیت گیری بهرهشده در برنامه درسی را با  حجم زیادی از محتوای در نظر گرفته توان میکه 

زمران   اعظمی از زمان آموزش را آزاد کرد تا معلم در مدت قرار داد و بخش آموز دانشالکترونیکی و آفالین در اختیار  صورت به

 یهرا  برنامه( نیز از تمرکز 2021) 1اجتماعی، انسانی، اخالقی و دینی بپردازد. ژائو و واترستون های مهارتموردنظر به آموزش 

کرونا به دلیل وقرت کرم و   . در عصر پیشااند بردهنام  آموزان دانششخصی، عاطفی و اجتماعی  یها تیقابلدرسی پسا کرونا بر 

برخروردار   دهد میکه اساس و بنیاد تربیت را نیز شکل  ییها آموزشگاه معلمان از چنین فرصتی برای  حجم زیاد مطالب، هیچ

شران را بره ارمغران     رفته بنابراین برنامه درسی در عصر پساکرونا ضمن اینکه برای معلمان آزادی و عاملیت ازدست؛ شدند ینم

برای شرناخت   آموزان دانشفیزیکی و انسانی در اختیار معلم و نیز  های مهارتفرصت بیشتری را نیز برای تمرین  خواهد آورد،

واسطه شرایط کرونا و تعطیلی آموزش حضوری، از بین رفته یرا بره    بهتر خود و دنیای پیرامونشان قرار خواهد داد. امری که به

 محاق رفته بود.

هرای آمروزش    در انتخاب زمان و مکان و چگونگی یادگیری با استفاده از ظرفیرت  آموز دانش اعطای حق انتخاب بیشتر به - 

حق انتخاب زمران و مکران    آموزان دانشمجازی و طراحی الکترونیکی منابع یادگیری: آموزش در شرایط کرونایی تا حدی به 

در چه موقعیتی و چره زمرانی در فرآینرد یراددهی      که متناسب با شرایط و امکاناتشان کردند میانتخاب  ها آنیادگیری را داد. 

تا در تولید و تدوین برنامه درسی در  دارد یمگیری این انتظار در آنان، برنامه ریزان درسی را بر آن  یادگیری درگیر شوند. شکل

از  گیرری  بهرره  عصر پساکرونا، ضمن بهره گرفتن از طراحی الکترونیکی منابع یادگیری و ازجمله آن کتراب درسری )البتره برا    

در خصوص زمان و مکان یادگیری حق انتخراب بیشرتری را    یریگ میتصمبسیار برجسته، متنوع و خالقانه آن( در  یها یژگیو

در اختیار یادگیرندگان قرار بدهند و بنا بر آن، زمان و مکان یادگیری را منحصر به زمان رسمی در مکران مشخصری بره نرام     

 ندارد. ها آنیا یادگیرنده حقی در انتخاب  آموز دانشند که مدرسه یا سایر نهادهایی ندان

 یریگ جهینت

معلرم و یادگیرنرده و حضرور در     هرای  مهرارت ها و  ، نقشها نگرشنتیجه گرفت که تغییر در  توان میبا نظر به آنچه بیان شد 

شدنی کرامالً متفراوتی از    و ساخته یا تجربه( برنامه درسی یا فرآیند 2016محیطی جدید به استناد تعریف رزیک و کلنیدینین )

. تغییر در این نوع برنامه درسی، با ایجاد تغییراتری در برخری از عناصرر برنامره درسری )بره       شود میعصر پیشاکرونا را موجب 

بنرابراین ماهیرت و هویرت برنامره     ؛ آورد یمر شرحی که گذشت( تحوالتی را در ماهیت برنامه درسی قصد شده نیز به ارمغان 

درسی از  یزیر برنامهشده و متأثر از مدل  نسبتاً قطعی و از پیش تعیین یها یژگیوبا تغییر  توان میر عصر پسا کرونا را درسی د

ناپرذیر و   بینری  پریش همچون نسبتاً منعطف و تا حردی   ییها یژگیوباال به پایین معرف در برنامه درسی پیشا کرونا به سمت 
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کررده   ترر  یانسران نسبتاً بازتعریف و تبیین کرد که فرآیند یاددهی یادگیری را پویاتر و متأثر از مدل طراحی جمعی، مشارکتی و 

 است.

 درسی یزیر برنامههویت برنامه درسی، ماهیت برنامه درسی، عصر پساکرونا، عناصر برنامه درسی، : واژگان کلیدی
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 بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری واقعیت افزوده در آموزش در عصر کرونا

 حیدریه، ایران ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسالمی، تربت دانشجوی دکتری برنامه، 1اعظم سردارآبادی

 حیدریه، ایران دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی، تربت، 2حسین مؤمنی مهموئی

 مقدمه

. تقویت دیجیتال به دلیرل پیشررفت در   دهند یمهای جدیدی برای کار، زندگی و تعامل ارائه  دیجیتال روش یها رسانهزه امرو

مختلف، تجربیات جدیردی را   های ینهزمتلفن همراه در عموم مردم و در  یها دستگاهفناوری تلفن همراه و استفاده گسترده از 

و همکراران،   3رادوسراولیویچ ) دهد میوری تلفن همراه کمک مثبتی به امور آموزش ارائه رو، فنا . ازاینکند میبرای افراد ایجاد 

آموزشی کلیدی در دهه  های فناوری عنوان به(. در این راستا، واقعیت افزوده همراه با واقعیت مجازی و واقعیت ترکیبی( 2018

 (.2018و همکاران،  4بیکر) اند شدهآینده معرفی 

کره   ، یک نمای فیزیکی زنده، مستقیم یا غیرمستقیم )و معمروالً در تعامرل برا کراربر( اسرت     5ت افزودهبر همین اساس، واقعی

. این عناصر بر اساس تولیدات کامپیوتری که از طریق دریافت و پردازش کند میعناصری را پیرامون دنیای واقعی افراد اضافه 

. شرود  مری ، ایجاد باشد میاس  پی جی های دادهاویر گرافیکی یا اطالعات کاربر توسط سنسورهای ورودی مانند صدا، ویدئو، تص

. شرود  مری بلکره فقرط اضرافه     شود نمیای مفهوم کلی واقعیت افزوده است. در واقعیت افزوده معموالً چیزی کم  واقعیت رایانه

سرازی   ا کرامالً شربیه  ساز، دنیای واقعی ر همچنین واقعیت افزوده تا حدودی شبیه به واقعیت مجازی است که توسط یک شبیه

. درواقع وجه تمایز بین واقعیت مجازی و واقعیت افزوده این است که در واقعیت مجازی کلیه عناصر درک شده توسط کند می

، در دنیای واقعری  کند میاما در واقعیت افزوده بخشی از اطالعاتی را که کاربر درک ؛ شده توسط کامپیوتر هستند کاربر، ساخته

 (.1397علیخانی و همکاران، ) اند شدهبخشی توسط کامپیوتر ساخته وجود دارند و 

جدیردی بررای    هرای  شریوه در این میان، توانایی و ظرفیت فناوری واقعیت افزوده در ترکیب دنیای واقعی با محتوای مجازی، 

بخرش   د حسری و لرذت  و فرایند آموزش را به یک تجربه تعراملی، چنر   دهد میرایج ارائه  یها آموزشآموزش و بهبود کیفیت 

عملری را بررای    یها راهواقعیت افزوده  های فناوریاز سوی  شده ارائه یها فرصت(. 1395)صرامی و همکاران،  کند میتبدیل 

جدید آمروزش در   های فناوری(. فناوری واقعیت افزوده یکی از 2017، 6برآورده ساختن نیاز معلمان عرضه کرده است )اوزدمیر

 هرای  یشررفت پحاصرله در علروم تربیتری و همچنرین      های یشرفتپ. این فناوری از شود میمحسوب  علم تکنولوژی آموزشی

 (.1396)کبیری و همکاران،  کند میتکنولوژی آموزشی حمایت 
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اند که اسرتفاده از فنراوری    و استفاده از این فناوری در آموزش، شواهد مطالعات مختلف نشان داده در خصوص واقعیت افزوده

(. ایرن  2016و همکاران،  1هانگدهند )فرآیند یادگیری، انگیزه یادگیری و کارایی را در افراد افزایش  توانند میوده واقعیت افز

 آمروزان  دانشدر حالی است که علیرغم نتایج مثبت، سؤاالتی مانند توسعه تجربیات استفاده از واقعیت افزوده توسط معلمان و 

اسرت  محدودیت استفاده از این فناوری در امور آمروزش مطررح شرده     عنوان بهدی بع سه های مدلو ایجاد محتوای مجازی و 

 (.2014و همکاران،  2باور)

 تواننرد  میبنابراین مطالعه حاضر، عوامل کلیدی که ؛ در ایران، استفاده از فناوری واقعیت افزوده در آموزش بسیار محدود است

فرآیند آموزشی را تحت تأثیر قرار دهند، مورد شناسایی قرار داده است. لذا  پذیرش و استفاده مؤثر از فناوری واقعیت افزوده در

در موردنیاز به آمروزش مرداوم،    آموزان دانشهدف از کار حاضر بررسی عوامل مؤثر بر فناوری واقعیت افزوده و نظر معلمان و 

هرای   در محریط  آموزان دانشوسط معلمان و های واقعیت افزوده ت سنجی توسعه برنامه بعدی، امکان سه های مدلفرآیند ایجاد 

ها عنصر مشترک در هر نظام آموزشی متفاوتی هستند و  بسیار مهم است، زیرا آن آموزان دانشمدرسه است. نظرات معلمان و 

 نقش کلیدی در ادغام و پذیرش فناوری در آموزش دارند.

 روش پژوهش

 صرورت  بره پرسشنامه )تگی مبتنی بر مطالعات میدانی و تکمیل ، توصیفی، تحلیلی و همبسیشناس روشپژوهش حاضر ازلحاظ 

 حضوری و الکترونیکی( و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات کاربردی است.

اسرت؛ بره دلیرل     برگرفتره مقطع متوسطه اول و دوم شرهر مشرهد در    آموزان دانشحاضر را معلمان و  ی مطالعهجامعه آماری 

آن از تعیین حجم ای که برمونه آماری استفاده شده است که بخشی از جامعه فوق است ها از ن آن ی همهدسترسی نداشتن به 

یر محاسبه ز صورت بهنمونه س مقدار اندازه سااین است. بر ه اشدده ستفاان اکوکرود نمونه با جامعه نامحدازه نداتعیین ل فرمو

 :شود یم

𝒏 =
𝒑𝒒. 𝒛𝟏−𝜶 𝟐⁄

𝟐

𝜺𝟐
= (

(
𝟏
𝟐
)(
𝟏
𝟐
)(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐
) ≅ 𝟑𝟖𝟓 

z𝜶بطه راین در ا 𝟐⁄ 𝒑𝒒ست. معنرراداری  اسطح ازای به ارد ستاندل ایر منحنی نرمازسطح   = 𝟏 − 𝜶   آوردی از برنیررز

آورد است که در این تحقیق برر  بری سطح خطانیز   𝛂. مقدار باشد یم 25/0 ار آنست که بیشترین مقداجامعه ر معیااف نحرا

 برررررررررررهبا توجه و صد در 95داری سطح معناس و در بر ای است .بر ه اشدر منظو 05/0، حتیاطیاسررررررررررراس روش ا

 𝒛𝟎.𝟎𝟓 = 𝟏.  د. شومی 385ر بابرازه نمونه ندار امقد    𝟗

هرای   گیرری و ابرداع روش   دستیابی به هدف این مطالعه از روش رگرسیون بهره گرفته شرده اسرت. شرکل    منظور بهدر ادامه 

کرارل پیرسرون توانسرت فرمرولی بررای محاسربه ضرریب         1886گردد. در سرال   سیونی به دهه پایانی قرن نوزدهم برمیرگر

گیرری   همبستگی ارائه دهد که عالوه بر نوآورانه بودن، مسیر جدیدی را در علم آمار فراهم کررد. ایرن فرمرول مبنرای شرکل     

                                                           
1. Huang 
2. Bower 



 

171 
 

در نظریه رگرسیون تغییرپذیری  دهد میبین دو متغیر را نشان  نظریه رگرسیون بوده است. اگر که فرمول پیرسون، همبستگی

آینده است. تحلیرل   بینی پیشترین کارکرد رگرسیون  . مهمشود میمتغیر وابسته به دلیل تغییرپذیری متغیر مستقل نشان داده 

در  .فری شرد  هایی است که بر پایره مفهروم رگرسریون توسرط سرول رایرت در اویرل قررن بیسرتم معر          مسیر یکی از تکنیک

بین( است.  یک یا چند متغیر وابسته )مالک( بر اساس یک یا چند متغیر مستقل )پیش بینی پیشرگرسیون هدف  های پژوهش

 ممکرن  رابطره  ایرن  گردد. برمی متغیر دیگری به متغیر یک مقدار که دهد می نشان و است بازگشت معنای به رگرسیون واژۀ

 بیران  را وابسرته  و مسرتقل  متغیرهرای  برین  و مستقل متغیرهای بین که ارتباط ابعیت باشد. غیرخطی یا و خطی نوع از است

 تحلیرل  و یسراز  مدلبرای  روشی داده، رگرسیون تحلیل (. درواقع1385اسماعیلیان، است ) موسوم تابع رگرسیون به ،کند می

 تحلیرل  از هسرتند. هردف   مسرتقل  رمتغیر  چنرد  یرا  و یک وابسته متغیر برای مقدارهایی شامل ها داده است. عددی های داده

متغیرهرایی   خطا، است. مقدارهای خطا مقدارهای و ضرایب مستقل، متغیرهای از شکل تابعی به وابسته متغیر بیان رگرسیون،

 (.1391هوشیار و همکاران، دهند ) نشان می را مستقل متغیرهای مقدار در نشده داده توضیح تغییرات که هستند تصادفی

 چندانی اعتبار از گیرند، قرار دیگر متغیر چند تأثیر تحت تابع، که متغیرهای مواردی در ساده، همبستگی و یرگرسیون ضرایب

 (.1377رضایی و سلطانی، ) یستندنبرخوردار 

 از (Y) یرپرذیر تأث کره  متغیرر  یک رگرسیون در .است خطی متغیره چند رگرسیون روش آماری، های روش از طورکلی یکی به

 ( متغیرر X) گذارند می اثر پاسخ متغیر بر متغیرهایی که یا متغیر .شود می نامیده وابسته پاسخ یا متغیر ست، متغیرمتغیرها سایر

، یک یا چند متغیر وابسته بر اساس یرک یرا چنرد متغیرر     توان میدر این رگرسیون  .شود می نامیده توضیحی یا متغیر مستقل

بره   بررای  پرداخرت.  متغیرر مختلرف   چندین بررسی و تحلیل به زمان هم توان می روش این بنابراین با؛ کرد بینی پیشمستقل 

اطالعرات   مقابرل  در روش این زیرا باشند. دقیق و زیاد باید ها نمونهطریق رگرسیون چندگانه  از تر مطلوب نتایج آوردن دست

شرود   آمرده  دست به نتایج در زرگیب خطاهای بروز به است منجر ممکن ییها داده چنین ورود و دارد باالیی حساسیت نادرست،

 (.1995و همکاران،  1باالن)

 .کنرد  پیروی خطی رابطه یک از ها آن تغییر باشند و داشته نرمال توزیع باید متغیرها روش، این از استفاده برای عالوه بر این،

 .کند می بیان نظرمورد پاسخ متغیر با را متغیرهای پیشگو از سری یک بین ارتباط حقیقت، در چندگانه رگرسیون

 های پژوهش یافته

نفرر   385حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری واقعیت افزوده در آموزش در میان  ی مطالعهکه گفته شد،  گونه همان

آمرده از تحلیرل    دسرت  نترایج بره  مقطع متوسطه اول و دوم شهر مشهد پرداخته است. در این راسرتا،   آموزان دانشاز معلمان و 

 مسریر  تحلیرل اند.  دهندگان معلمان تشکیل داده درصد از پاسخ 33و  آموزان دانشدرصد نمونه آماری را  67عیت شناختی، جم

 هرای  پرژوهش  در .شرد  معرفی بیستم قرن اویل در رایت سول توسط رگرسیون پایه مفهوم بر که است هایی تکنیک از یکی

 .است)بین یشپ (مستقل متغیر چند یا یک بر اساسک )مال (متغیر وابسته چند یا یک بینی پیش هدف رگرسیون
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 2درصد از افراد وقت خرود را کمترر از    2/11تنها نشان داده است که  میزان استفاده از فضای مجازی در روزنتایج مربوط به 

 8از سراعت و بیشرتر    8-6سراعت،   6-4ساعت،  4-2. افرادی که در روز دهند یمساعت در روز به فضای مجازی اختصاص 

درصرد از نمونره آمراری را بره خرود       3/22، 2/16، 8/18، 5/31کنند به ترتیرب   ساعت وقت خود را صرف فضای مجازی می

 اند. اختصاص داده

 در ادامه جهت بررسی مدل مفهومی تحقیق، از روش رگرسیون استفاده شده است؛ که نتایج آن به شرح زیر است:

 نمایید. ه برازش مدل را مشاهده میهای مربوط ب (، خالصه آماره1در جدول )

 های مربوط به برازش مدل آماره -1جدول 

 ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل
 ضریب تعیین

 شده تصحیح

 انحراف استاندارد

 شده تخمین زده

1 64/0 71/0 67/0 30/0 

معنادار برین ایرن متغیرهرا     رابطه دهنده نشاناست که  64/0مقدار همبستگی بین متغیرهای مستقل و شناسایی فرصت برابر 

درصد از تغییررات   71متغیرهای مستقل  دهد میاست که نشان  71/0است. مقدار ضریب تعیین برای متغیرهای مستقل برابر 

 .کنید می(، نتایج تحلیل واریانس را مشاهده 2نقش فناوری واقعیت افزوده در آموزش( را تبیین کند. در جدول )وابسته )متغیر 

 ایج تحلیل واریانسنت -2جدول 

 داری معنیسطح  F درجه آزادی مجموع مجذورات مدل

 00/0 21/5 7 77/4 رگرسیون

   72 47/35 باقیمانده

   79 24/40 کل

متغیرهرای مسرتقل از    دهد میدار است، نشان  معنی 05/0تر از  در سطح خطای کوچک Fآمده  دست با توجه به اینکه مقدار به

خوبی میزان تغییرات متغیر نقش فناوری واقعیت افزوده در آموزش را توضریح   ردار بوده و قادر است بهقدرت تبیین خوبی برخو

دهد. به عبارتی مدل رگرسیونی تحقیق مدل خوبی است. در جدول بعدی نتایج مربوط به ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیرهرای  

 ست.مستقل بر نقش فناوری واقعیت افزوده در آموزش نشان داده شده ا

به استفاده از این فناوری، تجهیرزات فنری مدرسره، نگررش معلمران       آموزان دانشتمایل  (، مواردی همچون3مطابق جدول ) 

بر استفاده از فناوری واقعیت افزوده در آموزش تأثیری مثبت و  آموزان دانشنسبت به فناوری واقعیت افزوده و سطح همکاری 

 ترر  کامرل به استفاده از این فناوری بیشتر باشد، تجهیزات فنی مدرسره   آموزان دانشایل معنادار دارد. این بدان معناست که تم

بیشرتر باشرد، فنراوری واقعیرت      آموزان دانشباشد، سطح همکاری  تر مثبتباشد، نگرش معلمان نسبت به این فناوری بهتر و 

 افزوده در آموزش دارای نقش مؤثرتری است.

لی اجرای واقعیت افزوده، بر استفاده از فناوری واقعیت افزوده در آموزش ترأثیری منفری و   های ما این در حالی است که هزینه

 این فناوری است. سازی یادهپمالی  های ینههزمعنادار دارد. این بدان معناست که یکی از دالیل عدم استفاده از این فناوری، 
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 نتایج ضریب تأثیر رگرسیونی -3جدول 
 سطح معناداری tه آمار ضریب برآوردی متغیر

 00/0 81/2 032/0 به استفاده از این فناوری آموزان دانشتمایل 

 31/0 01/1 005/0 تمایل معلمان به استفاده از این فناوری

 00/0 -77/2 -003/0 های مالی اجرای واقعیت افزوده هزینه

 52/0 64/0 002/0 آموزان دانشمعلمان و  ICT های مهارت

 00/0 57/5 163/0 تجهیزات فنی مدرسه

 13/0 50/1 020/0 میزان دسترسی به فناوری

 00/0 94/3 023/0 نگرش معلمان نسبت به فناوری واقعیت افزوده

 08/0 71/1 010/0 آموزان دانشسطح همکاری 

 گیری یجهنت

نفرر از   385رونا در میان حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری واقعیت افزوده در آموزش در دوران شیوع ک ی مطالعه

مقطع متوسطه اول و دوم شهر مشهد با استفاده از رگرسیون پرداخته است. نتایج ایرن مطالعره نشران     آموزان دانشمعلمان و 

به استفاده از این فناوری، تجهیزات فنی مدرسه، نگرش معلمان نسبت بره   آموزان دانشتمایل  مواردی همچونداده است که 

بر استفاده از فناوری واقعیت افزوده در آموزش تأثیری مثبرت و معنرادار    آموزان دانشفزوده و سطح همکاری فناوری واقعیت ا

(، وی و 2018همکراران ) (، رادوسراولیویچ و  2017همکراران ) آمده از مطالعات آکچایر و  دست این یافته همسو با نتایج به .دارد

ها نیز در مطالعرات خرود برا بررسری نقرش واقعیرت        زیرا آن؛ باشد می( 1395همکاران )( و رجبیان ده زیره و 2021همکاران )

و مدرسین به اسرتفاده از تکنولروژی واقعیرت     آموزان دانشمندی  دریافتند که عالقه آموزان دانشافزوده در آموزش و یادگیری 

برر اسرتفاده از    آمروزان  دانرش افزوده، تجهیزات فنی مدرسه، نگرش معلمان نسبت به فناوری واقعیت افزوده و سطح همکاری 

 عنروان  بهاز فناوری روز  آموزان دانشکه  گفت که هنگامی توان میفناوری واقعیت افزوده در آموزش مؤثر است. در این رابطه 

کننرده اطالعرات    کنند؛ و در عوض نقش منفعلی کره صررفاً دریافرت    یک ابزار، برای برقراری ارتباطات با دیگران استفاده می

 کراری  فعال در مورد چگونگی تولید، کسب، دست طور به آموزان دانشکنند.  ه از سوی معلم باشد نقش فعالی پیدا میشد منتقل

فعرال بره    طور بهتا  دهد میاجازه  آموزان دانش. استفاده از فناوری به بسیاری از زنند یمو یا نمایش اطالعات دست به انتخاب 

معلم محور معمول  یها درسکه در  هایی یتفعالبپردازند تا نسبت به  ها مهارترای و اج فکر کردن در مورد اطالعات، انتخاب

در انجام وظرایف معتبرر    آموزان دانشابزاری برای حمایت از  عنوان به. عالوه بر این موارد، زمانی که از فناوری شود میانجام 

نقش معلرم هرم    .گیرند میرزیابی پیشرفت خود قرار گیری و ا در موقعیت تعریف اهداف، تصمیم آموزان دانش؛ شود میاستفاده 

کننرده را ایفرا    . معلم دیگر در مرکز توجه و تجویز دهنده اطالعرات نیسرت، بلکره نقرش کمرک     کند میبه همان نسبت تغییر 

راکره  ، چکنرد  میبه همین دلیل است که در طراحی مدارس بهتر فردا، فناوری واقعیت افزوده نقش حیاتی خود را ایفا  .کند می

. لرذا ایرن همران راهری     یابد میفراده و فراگیر افزایش   گیری بهرهوپرورش، قدرت  در فرایند ارتباط دهی فناوری نوین آموزش

بوده است، پلی برزنیم.   ها فرصتاز  آموزان دانشاست ما در آن میتوانیم بر روی آنچه در گذشته گلوگاه بزرگی برای جداسازی 

ن را برای معلمان و شاگردانی که ازلحاظ زمان و مکان و یا هر دو از یکدیگر جدا هستند فرراهم  آموزش با این شیوه این امکا
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و مانند آن برا هرم ارتبراط برقررار کننرد و محتروای درس را        یا چندرسانهافزار مدیریت دروس، منابع  تا از طریق نرم آورد یم

 داشته باشند.دریافت نمایند و با همدیگر تبادل اطالعات و انتقال معلومات 

گروهی و با شرکت افرراد   صورت بهتنهایی پیچیده و دشوار است. بنابراین، بخشی از این وظایف  معلم به یها نقشالبتوه ایفای 

کره   شرود  میافزار انجام میشود. یادآوری  افزار و نرم ، مهندس سختITمتخصص نظیر تکنولوژیست آموزشی، طراح آموزشی، 

 جایگزین او شود. تواند ینمچیزی  کس و هیچ فردی دارد و هیچ یدی و منحصربهمعلم در این گروه نقش کل

و در تعامرل گسرترده خرود برا معلمران، سرایر        کنرد  مری فعال شرکت  صورت بههم در فرایند یادگیری  آموز دانشفراگیرنده و 

 یرپذ امکانفردی و جمعی فراگیرندگان آموزشی مبتنی بر این فناوری، تالش  یها نظامگیرد. در  فراگیرندگان و محتوا را فرامی

 .شوند میتشویق  ها تالشگونه  است و فراگیرندگان به انجام دادن این

مالی اجررای واقعیرت افرزوده، برر اسرتفاده از فنراوری        های ینههزحاضر،  ی مطالعه های یافتهبر اساس  کهاین در حالی است 

برابر روش سرنتی اسرت.    3طورکلی هزینه اجرای این فناوری تقریباً  د. بهواقعیت افزوده در آموزش تأثیری منفی و معنادار دار

افرزار الزم شربکه،    افرزار و نررم   اولیه الزم برای خرید کامپیوتر و سرخت   اند از سرمایه های استفاده از این فناوری عبارت هزینه

افرزار، هزینره نصرب، تعمیرر و      ار و نررم افرز  روز کرردن سرخت   ها، هزینه به و آزمایشگاه ها کالسهزینه نصب، شامل نوسازی 

(، آموزان دانشکنندگان )آموزگاران و  افزار، هزینه و تسهیالت الزم برای آموزش و پشتیبانی استفاده افزار و نرم نگهداری سخت

  یاز هرر مجموعره  افزار موردن های واقعی در آینده نیز هزینه ساخت و تهیه نرم افزار موردنیاز و هزینه هزینه ساخت و یا تهیه نرم

 باره شود. های موردنیاز دراین سازی و اجرای طرح . لذا این هزینه نباید مانع از پیادهباشد میدلخواه 

فناوری واقعیت افزوده در آمروزش کشرور، بایرد از سرطح علمری، سرنی و فرهنگری         سازی یادهپالزم به ذکر است که قبل از 

مخاطب، شروع به تولید برنامه آموزشری نمرود، زیررا بردون      های مهارتن مخاطب اطالعات کامل داشت و همچنین با دانست

شود کره ایرن مطلرب باعرث      های مخاطب، تهیه کننده به سمت مبانی ابتدایی و پیش پا افتاده سوق داده می آگاهی ازمهارت

 شود. رکود فناوری واقعیت افزوده در امر آموزش می

 منابع
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 آفرین آموزش به یادگیری در عصر پساکرونا های تحول چرخش

 ریزی درسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران آموخته دکتری برنامه دانش، 1امین بابادی

 مقدمه

هرای بهداشرتی ترأثیر     یکی از این بحرران  عنوان بهگیری بیماری کرونا  و همه 19-زمان با پیدایش و شیوع ویروس کووید هم

وپرورش گذاشته است. در چنین شرایطی جریان آمروزش   های مختلف جوامع گوناگون ازجمله نهاد آموزش بخشمستقیمی بر 

و دانشجویان و تجارب مربیان به ارمغران آورد. ایرن    آموزان دانشدر بستر فضای مجازی ادامه یافت و تأثیراتی را بر یادگیری 

مده از چگونگی آموزش در دوران کرونا زیستی و مقایسه آن برا نحروه   آ دست مقاله به دنبال آن است که با توجه به تجارب به

تر در دوران پساکرونا ارائه دهد.  آموزش دوران قبل از کرونا، رهیافتی را برای ارائه آموزش جهت دستیابی به یادگیری اثربخش

بررای پاسرخ بره سرؤال مرذکور؛      ای با یادگیری خواهد داشت؟ سؤال اصلی مقاله است.  آموزش در عصر پساکرونا چه مواجهه

ترن از معلمران    25و از طریق مصاحبه تلفنی با نمونه در دسترس  2یابی آمده به روش زمینه دست نخست، با توجه به نظرات به

ترن(   10ترن معلمران متوسرطه دوم( و )    5تن معلمران متوسرطه اول و    5تن معلمان ابتدایی،  5تن  15مدارس امام رضا )ع()

وضعیت مواجهه آموزش به یادگیری در قبل و در دوران انتشار ویروس کرونا مرورد مقایسره قررار گرفرت و     مدرسان دانشگاه 

آفرین آموزش به یرادگیری در عصرر پسراکرونا برا رهیافرت       مزایا و معایب هریک بیان گردید؛ سپس چگونگی چرخش تحول

از الگوی آکر، منطرق و عناصرر برنامره درسری      یریگ بهرهآموزش و یادگیری ترکیبی مورد نظروری قرار گرفت. در نهایت با 

 گذاران و برنامه ریزان درسی ارائه شد. مبتنی بر آموزش و یادگیری ترکیبی تدوین گردید و پیشنهادهای جهت سیاست

 مقایسه وضعیت مواجهه آموزش به یادگیری در قبل و در دوران انتشار ویروس کرونا

اند که تفاوت مهمی بین یادگیری مجازی )برخط و  بسیاری از مربیان موافق این عقیده که کند می( بیان 2006) 3اشنایدر هینز

تر هستند و برخی کمتر به چشرم   ها پررنگ آفالین( و یادگیری حضوری مبتنی بر کالس درس وجود دارد. برخی از این تفاوت

 .کنیم ها اشاره می ترین آن آیند. در زیر به مهم می

 آموزش حضوری و آموزش مجازی مزایا و معایب -1جدول 

 مجازی )آنالین( حضوری

 معایب مزایا معایب مزایا

منظم شدن یا نظم و 
 انضباط

زمان و مکان مشخص و 
 های ناشی از آن محدودیت

بسترهای مناسبی برای آموزش  تواند می
مجازی شکل بگیرد و به این صورت دسترسی 

کودکان به سطح آموزشی باال از هرجایی 
 ذیر باشدپ امکان

 جای کوشش و رقابت تقلب به

 

 های زیاد هزینه مشارکت فعال
دچار محدودیت زمانی یا  تواند میآموزش 

ها زمان  خانواده .محدودیت مکانی نشود
 آموزان دانشگالیه معلمان از 

 طلب و والدینشان راحت

                                                           
1
. aminbabadi54@gmail.com 

2. Survey Study 
3. Schneiderheinze 
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 .بیشتری را در کنار هم سپری کنند

 وآمد های رفت هزینه تجربیات جمعی زیاد
وپرورش و مقام معلمی برای  رزش آموزشا

 .سایرین نمایان شود

کندی سرعت اینترنت و بازی با 
و  آموزان دانشاعصاب و روان 

 معلمان

 ای در سطح مردم بیشتر شود سواد رسانه احتمال حذف شدن آشنایی با افراد و ارتباطات
ناتوانی خرید گوشی برای بعضی و 

 های میلیونی برای برخی هزینه

 ح سؤاالت ذهنیطر
عدم رعایت شرایط یادگیرندگان با 

 شرایط ویژه جسمی و حرکتی

 مختصر و مفید

 
 نداشتن ساعت مشخص آموزش

 اجبار به نتیجه
مشکالت ناشی از عدم نظارت در 

 ها و مدارس برخی کالس
 کاهش انگیزه تحصیلی در دسترس و بروز

ها از  شناخت خوب معلم
 آموزان دانش

 زدگی یادگیرندگان یکنواختی و دل دیت زمان و مکان وجود نداردمحدو ها پرخاشگری

کمک به یادگیرندگانی که 
ها  سبک یادگیری آن
 مشارکتی است

آموزش برخی رفتارهای منفی از 
 طرف همتایان

 هزینه کم و باصرفه
ازحد خانواده در روند  درگیری بیش

 تحصیلی کودک

در  آموزان دانشحضور 
 اجتماع

های  ا در محیطعوامل اضطراب ز
 مدارس

 مناسب برای افراد شاغل و پرمشغله
عدم شرایط مناسب خانوادگی برای 

 برخی از کودکان

 احساس انزوا روال آموزشی اصولی زمان یادگیری محدود بودن مدت سطح یادگیری بیشتر

های کمتر وسایل و  هزینه
 تجهیزات

یکدست نبودن سطح دانش افراد 
 ار مطالبازنظر میزان نیاز به تکر

 بازی کاری و ترغیب فراگیران
وبیداری  تنظیم نبودن ساعات خواب

 آموزان دانش

 آرامش روانی

به دلیل ازدحام جمعیت، ممکن 
خوبی به  است صدای استاد به

سد و کیفیت آموزش  گوش همه نر
 آید پایین 

 پرتی زیاد حواس جویی در وقت صرفه

 انداز داشتن پسجویی در هزینه و  صرفه  سطح تمرکز بیشتر
مدیریت ضعیف و کنترل کمتر 

 آموزان دانشمعلمان روی 

 روابط بیشتر اجتماعی

 
 کاهش اضطراب 

ه و به چهره چهرط تبااز بین رفتن ار
غیرکالمی و امکان پرسش و پاسخ 

 و تعامل حضوری

 تحصیل در هرکجا و شرایط  تقویت هوش هیجانی
ناآشنایی برخی از معلمان و اساتید 

 تم آموزش آنالینبا سیس

کار گروهی و تیم ورک هم 
 تر راحت

 تحرکی و چاقی ایجاد تنبلی، بی اعتبار باالی علمی 

   
دور شدن از کار گروهی و عدم 

 ها کالسی مشارکت با هم

 آفرین آموزش به یادگیری در عصر پساکرونا چرخش تحول

 هرای  شریوه جازی تغییر داد و معلمان و مدرسان را به یادگیری آموزش را از سنتی به م های شیوهها و  که کرونا سبک ازآنجایی

راحتی عبور کرد و در عصر پساکرونا دوباره آموزش را بر مردار   نوین تدریس و آموزش وادار کرد؛ بنابراین نباید از این تجربه به

ی زیاد، رفت و آمرد، احتمرال   ها سنتی دارای نواقصی نظیر زمان و مکان مشخص، هزینه های شیوهسنتی استوار کرد. چرا که 

و غیره است که با فرصت تجربه کرونا موقعیت بازنگری و اصالح آن فرارسیده است.  آموز دانشحذف شدن در صورت غیبت 

از طرفی افتادن در ورطه یک جانبه آموزش مجازی هم نارسایی هایی دارد. ازجمله اینکه آمروزش در بسرتر فضرای مجرازی     
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است. غیبرت حضروری و عردم وجرود      آموزان دانشگیری، غفلت از بخش اصلی هدف تعلیم و تربیت بدون توجه به نحوه یاد

دارد موجب عقیم شدن برنامه درسری اسرت؛ بنرابراین     آموزان دانشافرادی که بیشترین نقش را در یادگیری  عنوان بهمعلمان 

ری کرونرا فرصرت خروبی بررای برازنگری در      گی ایجاد تعادل در آموزش سنتی و مجازی ضرورت دارد و تجربیات دوران همه

برنامه درسی و آموزش جهت دستیابی به یادگیری اثربخش فراهم آورده است. برای این منظور گذر از وضع موجود )آمروزش  

آفرین آموزش به یادگیری کره اصرل و اسراس تعلریم و تربیرت اسرت را در عصرر         حضوری( به وضع مطلوب، چرخش تحول

 .کند میپساکرونا طلب 

های درسی سنتی و یادگیری مجرازی در اکثرر مراکرز آموزشری دنیرا،       ها و نقاط ضعف برنامه با توجه به مشکالت، محدودیت

ایجاد شده است. منظور از برنامه درسری مبتنری برر آمروزش و      1گرایش به برنامه درسی مبتنی بر آموزش و یادگیری ترکیبی

هره به چهره( با برنامه درسی مجازی )برخط و غیر برخط( اسرت )بردیعی،   یادگیری ترکیبی، ترکیب برنامه درسی حضوری )چ

دیگر، برنامه درسی مبتنی بر آموزش و یرادگیری ترکیبری، کراربرد متقابرل و تعراملی از یرادگیری        عبارت ( به1395فرج الهی، 

یرادگیری ترکیبری، نروعی    (. برنامه درسی مبتنی برر آمروزش و   2009، 2مجازی و حضوری است )لوین، سینگ، باتمن و گلور

های یادگیری در کالس درس، مبتنی برر   های یادگیری ازجمله؛ فعالیت ها و فرصت ای از فعالیت برنامه درسی است که گستره

)عجرم،   کنرد  مری و امکان فعالیت و تجربه را در هر زمان و هر مکانی فراهم  کند میوب و برخط را برای یادگیرندگان فراهم 

از طریق تعامل با مواد و منابع برخط، جلسات بحرث در کرالس درس و    تواند می( این تجربیات یادگیری 1391جعفری ثانی، 

(. بسیاری از اهداف در تعلریم و تربیرت، برر اسراس     2007و وانگ،  3رسمی و غیررسمی حاصل شود )فانگ طور بهمواد چاپی، 

، اهدافی نظیر رشد و تقویت تفکرر انتقرادی، تفکرر    شود می ورود آموزش و یادگیری ترکیبی قابلیت دستیابی به آن بهتر فراهم

نفس، گسترش روابط انسانی و ارتباطی، درک متقابل و احترام به همنوع و پررورش مهرارت یرادگیری     خالق، تقویت اعتمادبه

عی، هرای اجتمرا   حل مسئله، یرادگیری خرود راهبرر، تعرامالت و مشرارکت      های مهارتعمیق و خوداتکایی، بهبود و گسترش 

العمر و مستقل از طریق آموزش و یادگیری ترکیبی قابلیرت تحقرق    چگونگی یادگیری، تولید و ارزشیابی دانش، یادگیری مادام

منبع اطالعرات بررای برنامره درسری در جهرت       عنوان به(؛ بنابراین آموزش ترکیبی 1396دارد )عجم، جعفری ثانی و بورنگ، 

 است.دستیابی بهتر به اهداف تعلیم و تربیت 

(، الگروی سراختار   2010) 4الگوهای بسیاری در حوزه یادگیری مجازی و آموزش ترکیبی ازجمله الگوی آموزش ترکیبی کاسی

( و سایر الگوها طراحی و ارائه شرده اسرت. یکری از    2008) 5مواد و منابع یادگیری در آموزش ترکیبی کیو، وانگ، لیو و زانگ

آموزش عالی ایران برای آموزش و یادگیری ترکیبی، الگرویی اسرت    ویژه بهش ایران وپرور الگوهای کامل و مناسب با آموزش

ریزی و ارائه شده است. در این الگرو   ( بر اساس مدل اکر در برنامه درسی )شکل زیر( طرح1396که توسط عجم و همکاران )

ق کالن برنامه درسی مبتنی بر این نوع عالوه بر تعیین تکلیف عناصر برنامه درسی مبتنی بر آموزش و یادگیری ترکیبی، منط

سازی قرار گرفته است. اکر معتقد است که هسته اصلی )منطق( یک برنامره درسری معمروالً برا      آموزش نیز موردبحث و مدل

                                                           
1. blended learning 
2. Lewin, Singh, Bateman & Glover 
3. Fong & Wang 
4. Kase 
5. Qu, Wang, Liu, & Zhang 
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دیگرر   هرای  جنبره اهداف و محتوای یادگیری در ارتباط است. این هسته اصلی عموماً متضمن ایجاد تغییراتی برای بسیاری از 

دگیری است. با عنایت به نقش محوری منطق یا چرایی برنامه درسی که نقش اصل کلی یا مأموریرت اصرلی برنامره    طرح یا

ای نشران داد کره در آن    ویرژه  صورت بهای جهت دهنده در فرایند تصمیم سازی برنامه درسی را  درسی است و در حکم مؤلفه

به یکدیگر متصل و مرتبط هسرتند. هسرته اصرلی و نره رشرته       ها، حول محور منطق اصلی برنامه درسی همه عناصر و مؤلفه

گانه یک برنامه درسی اشاره دارند کره هرکردام در خصروص یرک جنبره از یرادگیری و برنامره         های ده تارعنکبوت به قسمت

 (.2009، 1یادگیری فراگیران است )تجس و اکر

 
 ویژه بهی برای نظام آموزشی الگوی شماتیک طراحی برنامه درسی آموزش و یادگیری ترکیب -1شکل 

 (1396آموزش عالی بر اساس الگوی اکر )عجم، جعفری ثانی و بورنگ، 

پرس از کرونرا در     که آمروزش  شود میگفته، پیشنهاد  نتیجه آنکه، با توجه به معایب و مزایای آموزش حضوری و مجازی پیش

پس از  های آموزشی برنامه تواند میدالت آموزشی، صداوسیما ایران اعم از ابتدایی، متوسطه و عالی ترکیبی باشد، در راستای ع

و  آمروزان  دانرش بسریاری از   .، ادامره دهرد  شرود  مری ارائره   هرا  دانشگاهکرونا را در کنار آموزش حضوری که توسط مدارس و 

ندارنرد و بره دلیرل     ها امکان برخورداری از یک معلم یا استاد باتجربه و باسابقه را یادگیرندگان در مناطق محروم و شهرستان

خروبی آمروزش ندیرده باشرند، یرا اسرتادان جروان و         شرایط خاص این مناطق ممکن است از سرباز معلم و همکارانی کره بره  

از تردریس برتررین مربیران در قراب تلویزیرون       کنرد  میزمانی که یادگیرندگان و مربیان فرصت پیدا  .تجربه استفاده کنند کم

 lms شبکه شراد یرا   .و این موضوع گامی در راستای عدالت آموزشی است یابد میشور ارتقا استفاده کند، آموزش در سطح ک

                                                           
1. Thijs & Akker 
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یا استادان در سراسر کشور تولید کنند و در شبکه شراد یرا    یک بستر غنی برای آموزش است، محتوای تمام دروس را معلمان

هرا   مندی مربیان و یادگیرندگان در ایرن شربکه   برای بهره های برتر به اشتراک گذارند. همچنین تدریس ها دانشگاههای  سایت

 هرای  دوره صرورت  بره بحث تداوم پایش یرادگیری    ها در شرایط کرونا تغییر پیدا کرده است، موضوع درسنامه .بارگذاری شود

 .مدت جزو دستاوردهایی است که پس از دوره کرونا هم بهتر است تداوم داشته باشد زمانی کوتاه

 درسی، آموزش حضوری، آموزش مجازی، آموزش ترکیبی، کرونا زیستی برنامه :واژگان کلیدی

 منابع

ای و  (. نقرش راهبردهرای یرادگیری خرودتنظیمی، مهرارت رایانره      1391اکبر؛ جعفری ثانی، حسین؛ مهرام، بهروز و آهنچیان، محمدرضا ) عجم، علی
، ریزی درسری  پژوهش در برنامهزمان رویکرد یادگیری ترکیبی. زمان و ناهم پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به تعامل هم

 .17-1: 34، شماره 9دوره 
(. طراحی الگوی برنامه درسی آموزش ترکیبی بررای نظرام آمروزش عرالی برر      1396اکبر؛ جعفری ثانی، حسین؛ و اکبری بورنگ، محمد ) عجم، علی

  .16-1: 53ماره ، ش14، دوره ریزی درسی پژوهش در برنامهاساس الگوی اَکِر. 
جسمانی گاردنر برر  -فضایی و حرکتی-های آموزشی زبانی، دیداری محتوای الکترونیکی با سبک  (. تأثیر ارائۀ1395فرج اللهی، مهران و بدیعی، الهه )

  .95-79: 1، شماره 12، دوره های نوین تربیتی اندیشهیادگیری، در آموزش ترکیبی. 
Fong, J. & Wang, F. L. (2007). Blended Learning, Workshop on Blended Learning, 2007, 

Edinburgh, United Kingdom. 

Kase, W. (2010). A blended learning model supported with web 2.0 technologies, Procedia Social 

and Behavioral Sciences, Vol 2: 2794-2802. 

Lewin, L. O., Singh, M., Bateman, B. L. & Glover, P. B. (2009). Improving education in primary 

care: development of an online curriculum using the blended learning model. Licensee 

BioMed Central Ltd, BMC Medical Education, available from: 

http://www.biomedcentral.com/1472-6920/9/33. 
Qu, Y., Wang, C., Liu, F. & Zhang, X. (2008). Blended learning applying in university education, 

Paper presented at International Conference on Hybrid Learning Committee, Hong Kong. 

Schneiderheinze, D. D. (2006). Model for e-learning curriculum: differences from traditional 

classroom curriculum models, Available in: 
http://wed.siu.edu/journal/vollnum3elearningcurric ulum. 

Thijs, A. & Akker, J. V. D. (2009). Curriculum in development, Netherlands: Institute for 

Curriculum Development (SLO), Enschede. 

 

  



 

181 
 

 های تدریس دوره ابتدایی: گسترش کاربست پساکرونا و ضرورت تحول در روش

 یادگیری معکوس

 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید هاشمی نژاد، مشهد، ایران، 1انسی کرامتی

 مقدمه

امری الزامری و حیراتی اسرت و سروق      های نخستین زندگی، مطابق با برنامه راهبردی دوره ابتدایی، آموزش باکیفیت در سال

گر، از اهداف اصلی  سوی علم، نهادینه کردن تفکر و پرسش گری، پرورش افرادی خالق، مولد و انتخاب به آموزان دانشدادن 

(. هرچند تحقق اهداف نامبرده در دوره ابتدایی، بیانگر دسرتیابی  1400)صفایی، زارعی و سماوی،  شود میدوره ابتدایی قلمداد 

ایرانری در   آمروزان  دانرش المللی حراکی از ضرعف توانرایی     به سطوح باالی یادگیری است؛ اما نتایج مطالعات بین آموزان انشد

کننرد کره یکری از     ( بیران مری  1394سایر کشورها در این زمینه است. ملکی آوارسین و مصطفی پور ) آموزان دانشمقایسه با 

یس نرامطلوب معلمران در دوره ابتردایی اسرت کره برر حافظره محروری در         تردر  هرای  شیوهدالیل چنین وضعیتی، مربوط به 

هرای جدیرد و فراگیرر محرور      یکی از بهترین روش عنوان بهتأکید دارد. در این میان توجه به یادگیری معکوس،  آموزان دانش

دوره  آمروزان  دانرش هرای   یدر دوره پساکرونا )با توجه به ویژگ تواند میکه آیا این روش  کند میتدریس، این پرسش را مطرح 

و معلمان ابتدایی در دوره کرونا در زمینه کاربرد فناوری در آموزش( مورداستفاده گسترده  آموزان دانشابتدایی و آمادگی نسبی 

 قرار گیرد؟

 ترکیب نتایج

تر، یرادگیری   را جذابمحتوای آموزشی  تواند میهای تدریسی که با کاربرد تکنولوژی همراه هستند،  سو استفاده از روش از یک

را معنادارتر و نیز فراگیر محورتر سازد؛ از سویی دیگر شیوع کرونا و رواج آموزش مجازی در نظام آموزشی ایران نیرز فرصرت   

 -ازپیش با فضای مجازی و استفاده از تکنولوژی در فراینرد یراددهی   دوره ابتدایی، بیش آموزان دانشمناسبی را ایجاد کرد که 

رو بره نظرر    توجهی را در این زمینه در خود ایجراد و تقویرت کننرد؛ ازایرن     های قابل ا شده و معلمان نیز توانمندییادگیری آشن

های ترکیبی تدریس )ترکیب آموزش حضوری و مجازی( منجرر بره ایجراد تغییررات      که در پساکرونا استفاده از روش رسد می

 یادگیری شود.-مثبت فراوانی در فرایند یاددهی

کره   نحوی . بهکند میو معلم تغییر  آموز دانشهای تدریس ترکیبی است که در آن نقش  ، یکی از انواع روش2معکوس یادگیری

بصری متعددی را با استفاده از ابزارهای تکنولوژیکی تولید کررده و قبرل از تشرکیل رسرمی      -معلمان، مواد آموزشی سمعی"

قبل از ورود به کالس این مواد را مطالعه و بررسی کررده و   آموزان دانشند. ده قرار می آموزان دانشها را در اختیار  کالس، آن

متفراوت   هرای  جنبره ها امرا از   طی بحث و گفتگو، به بررسی مجدد آن آموزان دانشسپس در کالس درس، معلمان با هدایت 

                                                           
1. e.keramati@cfu.ac.ir 
2. Flipped Learning 
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سرتفاده از یرادگیری معکروس در    شده در زمینه ا انجام های پژوهش. "(2021، 1دیگری خواهند پرداخت )پاراگنزالز و همکاران

اند( بیانگر آثار متعدد مثبت ایرن روش ماننرد ایجراد نگررش      شده های آزمایشی نیز انجام درس )که عمدتاً با روش های کالس

(؛ 1399نسبت به درس ریاضی و عملکرد مطلوب در این درس در دوره ابتدایی )ابوالقاسمی و محمدی،  آموزان دانشمثبت در 

(؛ افزایش خودمختاری و کراهش اضرطراب زبران آمروزان ایرانری      1400ریاضی )نیایی، ایمان زاده، واحدی،  کاهش اضطراب

ابتردایی در درس علروم تجربری )احمردآبادی، زیرن آبرادی،        آمروزان  دانرش (؛ عملکرد مطلروب  1399)پروانه، ذوقی و اسدی، 

(؛ افرزایش اشرتیاق   1399صرفری و علیرزاده امرین،     ابتدایی )احمردآبادی،  آموزان دانش(؛ کاهش کمرویی 1400استادرحیمی، 

(؛ ایجراد یرادگیری عمیرق، افرزایش کرارگروهی و همکراری میران        1399تحصیلی دانشجویان )جوادی، پناه علی، علیوندی، 

متوسرطه   آمروزان  دانش(؛ افزایش پیشرفت تحصیلی و مشارکت در 1398دانشجویان )نامدار احمدآباد، یوسفی طبری، حسینی، 

(؛ پیشرفت مهارت خواندن و نوشتن فارسی آمروزان  1396و بهمنی و همکاران،  1398ی، محمودی، فتحی آذر، بدری، )سردار

ای و خودکارآمردی در معلمران )دینارونرد، گلرزاری،      (؛ افرزایش نگررش حرفره   1398زبان در دوره متوسطه )نعمتی،  غیرفارسی

(؛ افزایش خود رهبری 1397زاده، جعفر آقایی، خردادی،  ادی )دهقان(؛ افزایش رضایت از یادگیری و گرایش به تفکر انتق1398

، 2و اوید و پینتر 1397(؛ افزایش انگیزش تحصیلی )جوشقان نژاد و باقری، 1397در یادگیری )پیری، صاحب یار و سعد اللهی، 

(؛ افرزایش مهرارت   1398برقی، (؛ افزایش تفکر تأملی )صاحب یار، گل محمدنژاد، 2020، 3و مورینو، گوئررو و همکاران 2019

(؛ 2020گروئررو و همکراران،    -و مورینرو  2019و اویرد و پینترر،    2022، 4کارگروهی و رضایت از یادگیری )اویرو و همکراران 

(؛ مدیریت بهتر زمان در کرالس درس )اویرد و   2019، 5کابالرو-زامورانو، سانچز و گودوی -)موریلو ها مهارتافزایش دانش و 

یادگیری و دستیابی به مرواد آموزشری    -(؛ مسئله محور شدن فرایند یاددهی2020گوئررو و همکاران،  -و مورینو 2019پینتر، 

 (، است.6،2021تر )الی و همکاران تر و غنی متنوع

روحیره   ویرژه  بره ابتردایی )  آمروزان  دانشهای  درمجموع با توجه به جایگاه و اهمیت آموزش در سطوح پایین تحصیلی، ویژگی

مندی به استفاده از فناوری( و نیز حجم کتب درسری و محردودیت زمران آمروزش در دوره      وی و خالقیت باال و عالقهکنجکا

طور کره نترایج    ؛ زیرا همانرسد میابتدایی توسط معلمان، گسترش کاربرد یادگیری معکوس در دوره ابتدایی، ضروری به نظر 

ری معکوس، یادگیری سطوح پرایین شرناختی مثرل درک و فهرم در     دهند: توسط یادگی متعدد ذکرشده نشان می های پژوهش

تنها مدیریت زمان در  منزل و سطوح باالی شناختی مثل تجربه و تحلیل و ارزشیابی در کالس درس تمرین شده و بنابراین نه

ت فرردی  کالس درس به نحو بهتری انجام خواهد شد؛ بلکه معلمان نیز فرصت بیشتری برای بحث، پرسرش و پاسرخ، هردای   

 ها، خواهند داشت. های فردی آن و سرانجام توجه به نیازها و تفاوت آموزان دانشدر حل مسئله، استعدادیابی  آموزان دانش

  

                                                           
1. Parra-Gonzalez 
2. Awidi and Paynter 
3. Moreno- Guerrero 
4. Awuor 
5. Murillo-Zamorano, Sanchez, and Godoy-Caballero 
6. Lai 
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 گیری نتیجه

کنند که فرهنگ یادگیری در ایران غالباً معلرم محوراسرت ترا     ( بیان می1390برخی از پژوهشگران مانند عطاران و همکاران )

 رسرد  مری بر حفظ و انتقال مطلب تأکید دارد تا ساخت دانش و نیز نتیجه محور است تا فرایند محور. به نظرر   یادگیرنده محور،

از سطوح ابتدایی تحصیلی آغاز کرد.  ویژه بهکه برای تغییر چنین فرهنگی باید تحولی اساسی را در سطوح مختلف یادگیری و 

هرای نسربی ایجراد شرده در دوره      در پسا کرونا، با توجه به آمرادگی کاربست گسترده روش یادگیری معکوس در دوره ابتدایی 

متعردد   هرای  پژوهشیادگیری و نتایج  -نسبت به استفاده از تکنولوژی در فرایندهای یاددهی آموزان دانشکرونا در معلمان و 

باشرد.   تواند میاین زمینه است؛ راهکار مؤثری در  آموزان دانشذکرشده که حاکی از آثار مثبت این روش تدریس در یادگیری 

. نترایج  باشرد  مری البته باید توجه داشت که ایجاد هر نوع تغییرری در نظرام آموزشری نیازمنرد بسترسرازی مناسرب بررای آن        

( در این زمینره، برر نقرش معلمران و     2021( و الی و همکاران )1398شده توسط عبداللهی و احمدآبادی ) انجام های پژوهش

 شرود  میرو پیشنهاد  . ازاینکند میعاملی بسیار مهم تأکید  عنوان بهه کارآمدی روش یادگیری معکوس، ها نسبت ب باورهای آن

پیامدهای مثبت یادگیری معکوس برای خود "و  "متنوع های شیوه"که ضمن آشناسازی بیشتر معلمان دوره ابتدایی نسبت به 

 نیز استفاده از یادگیری معکوس را موردتوجه جدی قرار دهند. معلم ابتدایی تربیت های دوره، مدرسان در "شان آموزان دانشو 

 یادگیری معکوس، دوره ابتدایی، پساکروناواژگان کلیدی: 

 منابع

(. بررسی تأثیر روش یادگیری معکوس بر روی نگررش و عملکررد در درس ریاضری دوره ابتردایی.     1399ابوالقاسمی، مهدی و محمدی، حسینعلی )
 1-8: 1، شماره 15. دوره فناوری آموزش

آموزش . آموزان دانشای نوین بر کاهش کمرویی در  (. روش تدریس معکوس، شیوه1399احمدآبادی. آرزو؛ صفری، محمود و علیزاده امین، حمیده )
 37-48: 22، شماره 6، دوره پژوهی

های همیاری، کاوشگری و  کوس در مقایسه با روش(. تأثیر تدریس با روش مع1400احمدآبادی، آرزو؛ زین آبادی، حسن رضا و استادرحیمی. مریم )
 .9-28: 1، شماره 4، دوره معلم پژوهش در تربیتپایه ششم ابتدایی.  آموزان دانشسخنرانی بر یادگیری علوم تجربی 

پیشرفت تحصیلی  (. بررسی میزان مشارکت و1396بهمنی، مصطفی؛ جوادی پور، محمد؛ حکیم زاده، رضوان؛ صالحی، کیوان و علوی مقدم، بهنام )
 .35-49: 2، شماره 8، دوره شناختی کاربری روان های پژوهشدبیرستانی با استفاده از روش آموزش کالس معکوس.  آموزان دانش

 هرای  پرژوهش (. تأثیر روش آموزش معکوس بر خودمختراری و اضرطراب زبران آمروزان ایرانری.      1399پروانه، حمید؛ ذوقی، مسعود و اسدی، نادر. )
 .330-347: 10، شماره 2، دوره های خارجی اختی در زبانشن زبان

فناوری آموزش، (. تأثیر کالس معکوس بر خود رهبری در یادگیری درس زبان انگلیسی. 1397پیری، موسی؛ صاحب یار، حافظ و سعداللهی، آرش )
 .229-236 :3، شماره 12دوره 

(. مقایسه اثربخشی روش آموزش کالس معکوس و روش سخنرانی بر اشتیاق تحصیلی 1399جوادی، ناهید؛ پناه علی، امیر و علیوندی وفا، مرضیه )
 161-176: 2، شماره 8، دوره تدریس پژوهیدانشجویان. 

پرژوهش  (. تأثیر کالس درس معکوس بر انگیزش تحصیلی و یادگیری دانشجویان در درس کامپیوتر. 1397جوشقان نژاد، فاطمه و باقری، محسن )
 95-107: 2، شماره 15، دوره درسی ریزی در برنامه

کارگیری روش آموزشی کالس درس معکوس بر گرایش بره تفکرر    (. تأثیر به1397زاده، شادی؛ جعفر آقایی، فاطمه و خردادی آستانه، حمید ) دهقان
 39-47: 6، شماره 18، دوره مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکیانتقادی دانشجویان پرستاری. 

، شرماره  14، دوره فنراوری آمروزش  ای و خودکارآمدی معلمان.  (. تأثیر روش تدریس معکوس بر نگرش حرفه1398و گلزاری، زینب )دیناروند، علی 
1:156-141 
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(. تأثیر روش وارونه )معکوس( و دعوت به پژوهش شوآب بر پیشررفت  1398سرداری، مرضیه؛ محمودی، فیروز؛ فتحی آذر، اسکندر و بدری، رحیم )
 .295-318: 14، شماره 7دوره  نظریه و عمل در برنامه درسیپایه دهم.  آموزان دانششناسی  رش زیستتحصیلی در د

دوره دوم  آمروزان  دانرش (. مطالعه اثربخشی یادگیری معکروس برر تفکرر ترأملی     1398صاحب یار، حافظ؛ گل محمدنژاد، غالمرضا و برقی، عیسی )
 .33-62: 4، شماره 8.، دوره انسانی ابتکار و خالقیت در علوممتوسطه در درس ریاضی. 

تفکرر خرالق بررای     هرای  مهارت(. طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی مبتنی بر 1400صفایی، نصرت؛ زارعی، اقبال و سماوی، عبدالوهاب )
 579-590: 3، شماره 15.، دوره فناوری آموزشدوره ابتدایی.  آموزان دانش

توسرعه  ای یادگیری به روش معکوس: ایجاد یادگیری به روش معکروس در کرالس درس.    (. نظریه زمینه1398و )عبداللهی، بیژن و احمدآبادی، آرز
 .29-45: 2، شماره 4، دوره ای معلم حرفه

عره  (. شناسایی فرهنگ برنامه درسی یادگیری الکترونیکی، یک مطال1390اهلل و علی عسگری، مجید. ) عطاران، محمد؛ لرکیان، مریم؛ فاضلی، نعمت
 .7-41: 2، شماره 3.، دوره مطالعات برنامه درسی آموزش عالیموردی در ایران. 

(. بررسی تأثیر روش تردریس کاوشرگری برر میرزان پیشررفت تحصریلی درس علروم تجربری         1394ملکی آوارسین، صادق و مصطفی پور، روزیتا )
 .43-59: 29 ، شماره8، دوره آموزش و ارزشیابیپسر پایه پنجم ابتدایی.  آموزان دانش

شناسی به روش کالس معکوس از دیردگاه دانشرجویان    (. ارزیابی تدریس ایمنی1398نامدار احمدآباد، حسن؛ یوسفی طبری، سارا و حسینی، حمید )
 .197-208: 3، شماره 10، دوره . توسعه آموزش علوم پزشکیعلوم پزشکی خراسان شمالی

زبران.   یادگیری معکوس بر پیشررفت مهرارت خوانردن و نوشرتن فارسری آمروزان غیرفارسری        -ی(. بررسی تأثیر روش یادده1398نعمتی، محبوبه )
 .251-266 :2، شماره 8، دوره زبانان نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی پژوهش

پایه پرنجم   آموزان انشد(. اثربخشی تدریس معکوس بر اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی 1400نیایی، سودابه؛ ایمان زاده، علی و واحدی، شهرام )
 .420-428: 3، شماره 15دوره فناوری آموزش، شهرستان مرند. 
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پایه اول  آموزان دانشاقدام پژوهشی در قالب گروه کوچک برای بهبود نارساخوانی 

 1افزار شاد ابتدایی در نرم

 رهنگیان، پردیس شهید هاشمی نژاد، مشهد، ایراناستادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه ف، 2انسی کرامتی

 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید هاشمی نژاد، مشهد، ایران، 3ملیکا محمدپور

 مقدمه

تکامرل   ها بدون ارتباط قادر به زندگی نیسرتند. در رونرد   ارتباطات در زندگی بشر امروزی بسیار اهمیت دارد تا جایی که انسان

که  رابطه در جوامع انسانی، ارتباط از حرکات دست و صورت و اصوات خاص آغاز و به پیدایش خط و زبان منجر شد. ازآنجایی

بره اصرالح و    موفرق  تواند میارتباطی  های مهارتارتباط، رفتاری آموختنی است، بنابراین هر فرد با یادگیری درست و کسب 

ارتباطی شرامل خوانردن،    های مهارتترین  عمده .(1399الهیاری، اصالنخانی و زارعی، د )شوبهبود رفتارهای ارتباطی خویش 

هرای   در نظرام  ویرژه  بره نامبرده، ضعف در مهرارت خوانردن    های مهارتنوشتن، گوش دادن و صحبت کردن هستند. از میان 

نراتوان   آمروزان  دانشدرصد  80که تقریباً  نحوی مشکالت متعددی را برای فراگیران به همراه داشته باشد. به تواند میآموزشی 

(. یرادگیری مهرارت خوانردن در دوره ابتردایی کره یکری از       2006، 4واالسهسرتند ) در یادگیری، دارای مشرکل در خوانردن   

آموزی که در خواندن صورت سؤال  مثال دانش عنوان آموزشی است، دارای اهمیت مضاعفی است زیرا به های دورهترین  حساس

آموزی که نتواند درست بخوانرد، در   عف داشته باشد؛ بنابراین قادر به فهم و حل مسئله ریاضی نخواهد بود یا دانشریاضی، ض

 نگارش و امالء نویسی نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

ط هرا توسر   و ارائره راهکارهرایی بررای حرل آن     آموزان دانشدر زمینه مشکالت نارساخوانی  هایی پژوهشقبل از شیوع کرونا 

(؛ 1395(؛ حریری و همکاران )1390) یهاشماز محمدی، کرمی و  توان میمثال  عنوان پژوهشگران متعددی انجام شده بود. به

 هرای  پرژوهش ( نرام بررد کره    1396( و دهقران و همکراران )  1395زارع )(؛ صدوقی، امرانی و  1395حمیدی و فیاض بخش )

های  پایه آموزان دانشاز شیوع کرونا و گسترش آموزش مجازی که تدریس به اما پس ؛ اند توجهی در این زمینه انجام داده قابل

آموزانی که  هایی مواجه ساخت، تاکنون پژوهشی پیرامون آموزش و تقویت مهارت خواندن به دانش اول دبستان را نیز با چالش

تحصریلی )از اول مهرمراه ترا    از این نظر دارای ضعف هستند؛ انجام نشده است. مشاهدات پژوهشگر پس از گذشت یک تررم  

جرام   مجازی دبستان جامی، واقع در تربت پایه اول در کالس آموزان دانش( منتهی به شناسایی سه نفر از 1399ماه  اواسط دی

بنرابراین در   نوعی دارای اختالل خواندن بودند. تر بوده و به ازحد ضعیف ازنظر خواندن بیش آموزان دانششد که نسبت به سایر 

ضعف نارسا خروانی ایرن    توان میحاضر این سؤال موردبررسی قرار گرفت که چگونه با استفاده از روش اقدام پژوهی  پژوهش

 را در قالب گروه کوچک و در فضای مجازی بهبود بخشید؟ آموزان دانش

                                                           
 ( است.1399-1400) یلیتحص( با محوریت انجام اقدام پژوهی در طول یک ترم 2. این مقاله برگرفته از پروژه کارورزی )1

2. e.keramati@cfu.ac.ir 
3. melika.mohammadpour78@gmail.com 
4. Vallace 
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 روش پژوهش

هش کیفی پژوهش است کره  های پژو این پژوهش با روش اقدام پژوهی گروهی انجام شد. اقدام پژوهشی یکی از انواع روش

هاسرت. درواقرع    جای بروندادها و پیامدها با فرایندها سروکار دارد. هدف از این پژوهش بهسازی امور و اثربخش کرردن آن  به

ها یا متغیرها نیسرت بلکره بره بررسری      مرسوم و دانشگاهی، پی بردن به روابط پدیده های پژوهشهدف از اقدام پژوهی مانند 

خواهنرد از راه پرژوهش آن را حرل     ردازد که فرد یا افراد در محیط کار و شغل خود با آن درگیر هستند و میپ هایی می موضوع

پایه اول دبستان جرامی   آموزان دانشهای پژوهش، سه نفر از  کننده (. مشارکت1397خنیفر و مسلمی، دهند )کرده و یا کاهش 

گیری  ای انتخاب شدند. این نوع نمونه گیری مورد استثنایی یا کرانه ونههدفمند و با روش نم طور بهجام بودند که  در شهر تربت

اطالعات، شامل مشاهده، مصراحبه   آوری جمع( ابزار 389: 2003گال و بورگ و گال، دارد )به موارد غیرمعمول و خاص توجه 

عی استوار است و معموالً از بود که کامالً بر مبنای طرح سؤاالت خودجوش در یک تعامل طبی 1با روش گفتگوهای غیررسمی

)گرال و برورگ و گرال،     شرود  مری در یک تحقیق انجام  کنندگان شرکتجزئی از یک مشاهده مداوم  عنوان بهنوعی است که 

( سرؤاالت و  1400تا پایان خررداد   1399ماه  (. پژوهشگر در این رابطه به مدت یک ترم تحصیلی )از اواسط بهمن530: 2003

ها و پاسخگویی به سؤال پرژوهش، طراحری، اجررا و ارزشریابی      کننده ددی را برای درگیر کردن مشارکتهای متع خرده فعالیت

یک آزمون "ها معتقدند که  آن .استفاده شد (1985) 2آمده از معیارهای لینکلن و گابا دست به های یافتهنمود. برای تأمین اعتبار 

؛ بر ایرن اسراس، تمرام    "زمان شود هم صورت به 5تائید پذیری و 4ریپذی منجر به تحقق معیارهای اطمینان تواند می 3تشخیص

هفتگی ارسال شد  طور بههای متعدد، برای استاد راهنما  هایی روایی، فیلم و عکس مستندات انجام این پژوهش اعم از گزارش

 های بعدی ارائه نمودند. و ایشان بازخوردهای الزم را برای انجام بهتر اقدام پژوهی در هفته

 های پژوهش یافته

پایره اول   آمروزان  دانرش ضعف نارسا خوانی در سره ترن از    توان میگویی به سؤال پژوهشی مبنی بر اینکه چگونه  برای پاسخ

افرزار شراد،    ای را در نررم  گانره  هرای ده  ها و خرده فعالیرت  دبستان را در قالب گروه کوچک بهبود بخشید؟ پژوهشگران، فعالیت

 :شود میمختصر اشاره  طور بهها  ها و نتایج حاصل از آن ی کردند که در ادامه به این فعالیتطراحی، اجرا و ارزشیاب

گویی و بازی اجرا شد. روش چنرد حسری فرنالرد، روشری بررای       ( در اولین فعالیت، روش چند حسی فرنالد با استفاده از قصه1

کاکاونرد، دمرچلری،   ) کنرد  میشی و المسه را درگیر زمان چهار حس دیداری، شنیداری، جنب هم طور بهآموزش خواندن است و 

نوعی ارزشیابی تشخیصی عمرل   عنوان به(. استفاده از این فعالیت با توجه به پوشش ابعاد مختلف خواندن، 1396شیرمحمدی، 

ز بنردی ا  از دیگری تفکیک شرود. همچنرین نروعی دسرته     آموز دانشنمود و منجر شد تا با دقت بیشتری، سطح خوانداری هر 

 عنروان  بره عرالوه ایرن فعالیرت     ها شکل بگیرد. بره  در ذهن پژوهشگر ازنظر جزئیات مشکالت خواندن آن آموزان دانشسطح 

                                                           
1. The informal conversational interview 
2. Lincoln and Guba 
3. Auditing 
4. dependability 
5. confirmability 
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مورداسرتفاده   آموز دانشهای بعدی، متناسب با سطح هر  ها و خرده فعالیت هایی جهت طراحی فعالیت راهنمایی برای خلق ایده

 قرار گرفت.

تررین مشرکل    آنکره اولرین و عمرده    ویرژه  بره مورد تقویت قرار گرفرت؛   آموزان دانششناختی  جدر دومین فعالیت، آگاهی وا (2

شناختی  واج آگاهی (.1398و تبریزی، تبریزی و تبریزی،  1395کریمی، است )نارساخوان مربوط به آگاهی واجی  آموزان دانش

ی دانسرتن اینکره یرک کلمره از چنرد هجرا       به معنای آگاهی و وقوف بر ساختمان آوایی، واجی و هجایی کلمات اسرت. یعنر  

(. استفاده از کارت تصاویر و برازی در طراحری و   1385شده و یا اولین آوای آن چیست )دستجردی کاظمی و سلیمانی،  درست

 صرورت  بره هرای بیشرتر    مندی برای انجام خررده فعالیرت   با آن و عالقه آموزان دانشاجرای این فعالیت، منجر به درگیر شدن 

 با توجه به سطح وی تمارین مختلف متعددی را ارائه نمود. آموز دانشکه پژوهشگر برای هر  نحوی د؛ بهتمرین ش

در زمینه آگاهی واجی، بنابراین از سومین تا پنجمین فعالیت، به ترتیرب برا محوریرت هجرا      آموزان دانش( با توجه به ضعف 3

مل کلمه(، قافیره )یرافتن کلمرات هرم آغراز و هرم پایران( و        خوانی )بخش بخش کردن، ترکیب هجاها در انتها و خواندن کا

هایی در قالب قصه، موسیقی و بازی، طراحی و اجررا   ها( و خواندن همراه با نوشتن، فعالیت جداخوانی حروف )صامت و مصوت

راهنمرا   عنروان  بره ( نیرز  1396ها از پیشنهادهای مشکاتی و همکاران ) ذکر است که در طراحی برخی از این فعالیت شایان شد.

 در زمینه آگاهی واجی بود. آموز دانشهای انجام شده بیانگر پیشرفت نسبی هر سه  استفاده شد. ارزشیابی فعالیت

هرای قبلری، بنرابراین ورود بره      ها و خرده فعالیت طی فعالیت آموزان دانش( در ششمین فعالیت، با توجه به ایجاد آمادگی در 4

هایی مانند تعریف داستان برای تصراویر بره هرم     وجه قرار گرفت. در این زمینه از خرده فعالیتسطح باالتری از خواندن موردت

شرد )تقویرت    صروتی تلفرظ مری    صورت بهمرتبط )به کار بردن کلمات جدید در قالب جمالت(، کامل کردن کلمات ناقص که 

برود و   آمروزان  دانشتوجه مهارت خوانداری  بود قابلها نیز بیانگر به حافظه فعال و شنیداری( استفاده شد. ارزشیابی این فعالیت

دارای  آموز دانشکه  نحوی ها به انجام کار مشارکتی برای تمرین و یادگیری بیشتر را نیز به دنبال داشت. به همچنین تمایل آن

 نمود. تر کمک می ضعیف آموزان دانشمعلم یار به  عنوان بهتر  سطح قوی

هرایی در قالرب    ، تقویت حافظه تصویری موردتوجه قرار گرفت. در این مرحله خررده فعالیرت  ( در هفتمین و هشتمین فعالیت5

پس از چنرد نمونره تمررین،     آموزان دانشاشکال مختلف، طراحی و اجرا شد که  بندی طبقهریخته و  هم مرتب کردن کلمات به

 ها دست یافتند. خوبی به تسلط بر آن به

مدنظر قرار داشت. در این راسرتا روش   آموزان دانشرین سطح خواندن، یعنی درک مطلب ( در نهمین و دهمین فعالیت، باالت6

هرای صروتی اعرم از داسرتان یرا       شنیدند )فایل باید آنچه می آموزان دانشکه  نحوی نویسی مورداستفاده قرار گرفت. به خالصه

های طراحی و اجراشده در ایرن   یابی از فعالیت. ارزشکردند میخالصه و به بیان خودشان بیان  طور بهصورت مسئله ریاضی( را 

خصروص   توجهی داشتند و به قابل نسبت به جلسات آغازین اقدام پژوهشی، پیشرفت آموز دانشراستا بیانگر آن بود که هر سه 

 .کردند میآمیزی عمل  موفقیت طور بهدر زمینه درک داستان و مفاهیم کلیدی آن 
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 گیری نتیجه

یرت مهرارت خوانردن در دوره ابتردایی و امکران مرورد غفلرت قررار گررفتن بهبرود وضرعیت خوانردن             با توجه به اهمیت تقو

نوعی نارساخوانی هستند؛ بنرابراین پژوهشرگران سره ترن از ایرن       مجازی دارای اختالل و به های کالسآموزانی که در  دانش

ای موفق بره بهبرود وضرعیت     گانه های ده رده فعالیتو خ ها را شناسایی کرده و با طراحی، اجرا و ارزشیابی فعالیت آموزان دانش

افزار شاد شدند. هرچند ارزشیابی تشخیصی اولیه )روش چند حسی فرنالد( در آغاز پژوهش، بیرانگر   ها در فضای نرم خواندن آن

سریقی و ارائره   گرویی، مو  هایی مانند بازی، قصه در زمینه مشکالت خواندن بود؛ اما استفاده از روش آموزان دانشتفاوت سطح 

تروجهی   قابل مند شوند؛ بلکه پیشرفت ها عالقه تنها نسبت به انجام فعالیت نه آموز دانشهای متعدد، منجر شد تا هر سه  تشویق

سرو چنانچره    یرک معلرم از یرک    عنروان  بره این پژوهش بیرانگر آن اسرت کره     های یافتهنشان دهند.  را نیز در زمینه خواندن

( در آمروزان  دانرش های متنروع هنرری و موردعالقره     جذاب )در قالب طور بهبه مهارت خواندن را های آموزشی مربوط  فعالیت

، آمروزان  دانرش ای را برای بهبود وضعیت موجود خوانردن   های پیوسته فضای مجازی ارائه دهیم و از سوی دیگر خرده فعالیت

و هرم مشرکالت خوانردن     شوند میمند  یادگیری عالقه نارساخوان به آموزان دانشطراحی، اجرا و ارزشیابی کنیم؛ بنابراین هم 

 ها تا حد زیادی رفع خواهد شد. آن

 افزار شاد نارساخوانی، اقدام پژوهی، دوره ابتدایی، نرمواژگان کلیدی: 

 منابع

 . تهران: فراروان.درمان اختالالت خواندن(. 1398تبریزی، مصطفی؛ تبریزی، علیرضا و تبریزی، نرگس )
 هرای  مهرارت شناسی بر  (. اثربخشی برنامه تلفیقی آموزش مستقیم و آگاهی واج1395صابری، هایده و ابوالمعالی الحسینی، خدیجه ) حریری، پرستو؛

 .49-81: 6، شماره 23، دوره روانشناسی افراد استثناییدختر با مشکالت خواندن،  آموزان دانشخوانی، درک مطلب و حافظه کاری در  روان
، آموزش و ارزشیابینارساخوان.  آموزان دانش(. اثربخشی آموزش حافظه فعال بر بهبود مهارت خواندن 1395بخش، مرضیه ) اضحمیدی، فریده و فی

 .13-35: 9، شماره 35دوره 
 اول، تهران: نگاه دانش. جلد های پژوهش کیفی. رویکردی نو و کاربردی، اصول و مبانی روش(. 1397خنیفر، حسین و مسلمی، ناهید )

 .931-954: 4، شماره 6، دوره پژوهش در حیطه کودکان استثنایی شناختی چیست؟ (. آگاهی واج1385ردی کاظمی، مهدی و سلیمانی، زهرا )دستج
نارساخوان.  آموزان دانشهای شناختی بر عملکرد خواندن  (. اثربخشی بازی1396دهقان، نجمه؛ فرامرزی، ساالر؛ نادی، محمدعلی و عارفی، مژگان. )

 .87-100 :7، شماره 87ات ناتوانی، دوره مطالع
افزار ناتک بر بهبرود دقرت و سررعت خوانردن      (. اثربخشی روش تمرین کلمه با استفاده از نرم1395صدوقی، مجید؛ امانی، مالحت و زارع، محبوبه )

 .5-13 :2، شماره 16فصلنامه کودکان استثنایی، دوره کودکان نارساخوان. 
 . تهران: ساواالن.یادگیری الالتاخت (.1395کریمی، یوسف )

گیلینگهرام در بهبرود مهرارت     -های چند حسی فرنالد و اورترون  (. مقایسه تأثیر روش1396کاکاوند، علیرضا؛ دمرچلی، نسیم و شیرمحمدی، فرهاد )
 .100-118: 1، شماره 7، دوره های یادگیری ناتوانینارساخوان.  آموزان دانشخواندن 

یرادگیری  (. تأثیر روش آموزش چند حسی فرنالد و تمرین و تکرار در بهبرود اخرتالل ویرژه    1390؛ کرمی، جهانگیر و هاشمی، تورج )فرهاد محمدی،
 .169-190 :1، شماره 18، دوره شناختی دستاوردهای روانابتدایی.  آموزان دانشخواندن 

 آمروزان  دانرش (. تأثیر تقویت آگاهی واجی بر بهبود خواندن و حرمرت خرود   1396مشکاتی، محمد؛ نوری، ادریس؛ لطفی، مریم و عبادی نیا، قربان )
 .107-118 :4، شماره 3 سالمت روان کودک، دورهمبتال به نارساخوانی. 

های مرذاکره برا میرزان تعرارض در کارشناسران       ارتباطی و سبک های مهارت(. رابطه 1399الهیاری، حسین؛ اصالنخانی، محمدعلی و زارعی، علی )
 .33-45: 1، شماره 12، دوره فیزیولوژی و مدیریت در ورزش های پژوهشبدنی دانشگاه آزاد.  تربیت
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تجزیه وتحلیل فیلم های آموزشی علوم تجربی شبکه مجازی شاد بر اساس آموزش 

 سالمت و بهداشت

 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران، 1آوا کندری

 مقدمه

ای است که افزون بر علومى چون پزشکى و داروسازی، در حیطه بهداشت روانى و روانشناسى،  ای گسترده مسئله« سالمت»

گذاران، به  ای که سیاست گونه اسی، اقتصاد، فرهنگ و نیز علوم کشاورزی، دامداری و صنعتی کاربردی مؤثر دارد؛ بهشن جامعه

(. سالمتی، شرایط بهزیستی و مطلوبیت جسمی، روانی و 1394دنبال ایجاد نظام حکومتى سالم هستند )عبدالرحیمی، 

هداف هر کشور است که باید همه مراتب روحی، جسمی و اجتماعی ترین ا اجتماعی است و حفظ و تداوم آن افراد از اساسی

های  ترین جاذبه (. سالمتی از اصلی1399آن موردتوجه قرار گیرد )شوشتری رضوانی، جالدتی، حجت انصاری و بهرامی، 

(. کارشناسان سازمان 1394اند )عبدالرحیمی،  سالمتی بوده ها است و در همه ادوار تاریخ بشر، دائماً در پى نیل به فطری انسان

. شود میبهداشت جهانی بر این باورند که انسانی که دارای وضعیت رفاه کامل جسمی، روحی و اجتماعی است، سالم تلقی 

ها و  ای در زمینه اپیدمولوژی بیماری طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، جهان در طول دو دهه آتی شاهد تحوالت گسترده

ترین  های توسعه اجتماعی و اقتصادی، پایین ریزی ها خواهد بود؛ این در حالی است که در حوزه برنامه نیازهای بهداشتی انسان

(، از طرفی دیگر به دنبال پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی، امروزه 1393شود )سلمان،  ها اختصاص داده  اولویت به آن

ازپیش به خود جلب کرده  ائل روز است و توجه عموم مردم را بیشترین مس های دستیابی به آن، از جذاب مسئله سالمتی و راه

 (.1394است )عبدالرحیمی، 

ابتدا در شرق آسیا و سپس شیوع آن در سراسر سطح جهان، شرایط متفاوتی در ابعاد  19با شیوع ویروس مهلک کووید  

در  آموزان دانشین نشدن زمان حضور وپرورش پدیدار گشت. با تداوم تعطیلی مدارس و تعی مختلف زندگی ازجمله آموزش

، 1399ماه  فروردین 21ای که در تاریخ  گونه رو شد، به دقیق آن، فرآیند آموزش با چالشی نو روبه بینی پیشمدارس، عدم 

های خارجی مرسوم در کشور، از سوی  مجازی شاد با فضایی مشابه اپلیکیشن  ای آموزشی و تربیتی تحت عنوان شبکه برنامه

ای از آموزش خود را از طریق  بخش عمده آموزان دانش( 1399وپرورش کشور تعبیه گردید )سلگی و همکاران،  آموزش وزارت

نمودند، از  های آموزشی موجود در آن، پیگیری می های خود در این شبکه و نیز تماشای فیلم کالسی تعامل با معلم و هم

ها در هر جامعه ایفا  تضمین پویایی و کارآمدی و توانمندی انسانطرفی تأمین بهداشت و سالمت، نقشی بسیار مؤثر در 

عمومی  –، بر عهده شبکه مجازی رسمی 19( که وظیفه آموزش آن در شرایط شیوع پاندمی کووید 1393)سلمان،  کند می

های  شور، ازجمله فیلمجا و آموزنده از امکانات این ابزار روزآمد و رایج در ک وتحلیل به ی تجزیه ارائه، بنابراین شاد است

ها، تنگناها و  ها، چالش ی محدودیت مندی بهتر از این شبکه طراحی شده است، همراه با ارائه آموزشی که در راستای بهره

که این  این ویژه بهای آغازین برای ارتقای کیفیت فرآیند آموزش در این بستر نو خواهد بود،  ی شاد، نقطه مسائل اجرایی شبکه

                                                           
1
. Daryakondori@gmail.com 
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ی فرآیند آموزش ما را پوشش خواهد داد، بنابراین نقد و بررسی در  ایان یافتن حکمرانی کرونا، همچنان بخشِ عمدهبستر تا پ

 (.1400این زمینه بسیار سودمند و ضروری است )دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، 

هرا دارد،   و تکروین شخصریت آن   وزانآمر  دانرش توجهی در فرآیند تعلریم و تربیرت    دوره اول ابتدایی جایگاه بسیار مهم و قابل

در  آموزان دانشهای درسی آن، پیوسته مورد ارزشیابی، بازبینی و تجدیدنظر قرار گیرد. لذا اگر  بنابراین ضروری است که برنامه

)رحریم زاده، حراجی و پرورقلی،     یابرد  مری کسب تجارب یادگیری سهیم گردند، در آن هنگام یادگیری عمیق و مفهومی، معنا 

وپررورش ابتردایی، آمروزش هنجارهرا و اصرول زنردگی مطلروب اسرت برر اسراس اینکره             ( همچنین از اهداف آموزش1395

دوره اول ابتدایی، ازنظر فکری، قادر به درک قواعد هستند؛ در حقیقت مدرسه در این دوران به آموزش اصرول و   آموزان دانش

(؛ بنرابراین مسرائل اهمیرت    1394پردازد )سمیعی درونه، می راهکارهای حفظ سالمت و بهداشت مانند تعامل اجتماعی صحیح

و مؤلفران بره کمرک آن     ریرزان  برنامه. تحلیل محتوا روشی است که کند میتحلیل محتوای برنامه درسی ابتدایی را دوچندان 

بگیرنرد ترا    تری به کار های درسی، دقت بیش های درسی را پی ببرند و هنگام انتخاب محتوای کتاب نقاط ضعف و قوت کتاب

(. برر ایرن   1395فراهم شود. )رحیم زاده و همکراران،   آموزان دانشعالوه بر تسهیل یادگیری، زمینه رشد و پیشرفت تحصیلی 

های آموزش علروم تجربری در شربکه     اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی وضعیت آموزش سالمت و بهداشت در فیلم

 :شود میاست. برای دستیابی به اهداف پژوهش سؤاالت ذیل مطرح  19مجازی شاد در دوران شیوع پاندمی کووید 

 های آموزش علوم تجربی دوره اول ابتدایی چگونه است؟ سؤال کلی: میزان توجه به آموزش سالمت و بهداشت در فیلم

 سؤاالت اختصاصی:

 یه چگونه است؟های مذکور در هر پا آموزش سالمت و بهداشت، در فیلم های مؤلفهمیزان توجه به هر یک از  -1

 هرای آمروزش علروم تجربری در کردام پایره بیشرتر،         آموزش سالمت و بهداشت در فیلم های مؤلفهمیزان توجه به  -2

 کمتر ست؟

 آیا اصل توالی و تداوم در آموزش سالمت و بهداشت، در محتوای مذکور رعایت شده است؟ -3

 روش پژوهش

و برا   شرود  مری کاربرده  های مکتوب به ن روش درباره انواع پیامروش پژوهش کمی و از نوع تحلیل محتوای توصیفی است. ای

ی  (. جامعه1395پردازد )نوریان،  اطالعات موجود در پیام بر مبنای استنباط و استنتاج می گذاری ارزشروشی کمی به تفسیر و 

تکنولوژی ادارات کرل  که توسط واحد  1401 -1400شاد در سال تحصیلی   فیلم آموزشی علوم تجربی شبکه 52آماری شامل 

رسرمی و عمرومی در دسرترس همره معلمران و       صورت بهوپرورش کشور تهیه گردیده است و در شبکه مجازی شاد،  آموزش

فیلم مخرتص بره پایره     19فیلم مختص به پایه اول،  17فیلم آموزشی،  52. از مجموع باشد میقرار گرفته است،  آموزان دانش

ی آماری برابر با جامعه در نظرر   ی کدگذاری قیاسی بررسی شدند. نمونه است که به شیوه فیلم مختص به پایه سوم 21دوم و 

ی کدگذاری قیاسی، بررسی شد. بازه زمرانی   شاخص آموزش سالمت و بهداشت، به شیوه 18مؤلفه و  7گرفته شد و بر اساس 

ر پایه اول، دوم و سروم ابتردایی بره ترتیرب،     ها د دقیقه متغیر است. حجم مجموع فیلم 19تا  5هر فیلم در فصول گوناگون از 

صروت و  »و واحرد زمینره،   « مضرمون »های آموزشی،  دقیقه است. واحد ثبت در محتوای فیلم 287دقیقه و  217دقیقه،  240
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لیست اولیه ابتدا از  ای که چک گونه سالمت و بهداشت است، به های مؤلفهلیست  در نظر گرفته شد، ابزار پژوهش چک« تصویر

ریزی درسی، مورد اصرالح،   ( اقتباس شده است و سپس بر اساس نظرات متخصصان برنامه1389وهش ایزدی و همکاران )پژ

وتحلیرل   ها واقع گردید و بر اساس آن، هر فیلم چندین بار مرورد تجزیره   تغییر و بازبینی قرار گرفت و روایی آن، مورد تائید آن

 واقع گردید.

نمونره انتخراب و    عنوان بهدرصد از محتوای کدگذاری شده،  20ولستی بهره گرفته شد. ابتدا جهت محاسبه پایایی از آزمون ه

شده از آزمون هولسرتی محاسربه    مورد کدگذاری مجدد توسط کدگذاری دیگر قرار گرفت، در مرحله بعد درصد توافق مشاهده

 شد.

CR =
2M

N1 + N2
× 100 =

32

36
× 100 = %88/8 

تعرداد کدگرذاری دوم    N2 به معنای تعداد کدگرذاری اولیره و   N1ین کدگذاری اول و دوم و تعداد توافق ب Mدر فرمول باال 

درصد به دست آمد؛ بر این اساس میرزان توافرق بررآورد شرده      8/88شده از آزمون هولستی برابر  است. درصد توافق مشاهده

 (.1396:71قبول است )قاسمی و همکاران،  قابل

 پژوهش های یافته

های آموزش علوم تجربی در شبکه مجازی شاد در دوره  های آموزش سالمت و بهداشت در فیلم ها و شاخص ی مؤلفهفراوان -1جدول 

 اول ابتدایی

 شاخص مؤلفه مفهوم

 جمع فراوانی

پایه 

 اول

پایه 

 دوم

پایه 

 سوم

درصد  فراوانی

 فراوانی
ت

ش
دا

به
و 

ت 
الم

س
ش 

وز
آم

 

 بهداشت پوست
 13 1 3 7 ها تدسمیزان توجه به شیوه درست شستن 

 
6/7% 

 0 0 2 توجه به استفاده از وسایل شخصی

 %9/22 39 1 17 21 های حفاظت از محیط اطراف راه بهداشت محیط اطراف

 بهداشت دهان و دندان
 7 0 2 4 میزان توجه به لزوم مسواک زدن

 
1/4% 

 0 1 0 آموزش روش صحیح مسواک زدن

 توجه به ورزش
 24 12 0 12 ورزش در زندگی آگاهی از اهمیت

 
1/14% 

 0 0 0 زمان مناسب برای ورزش کردن

 توجه به تغذیه

 %3/42 72 18 11 13 مصرف غذاهای سالم و مفید

 1 5 6 نوشیدن آب سالم و کافی

 4 0 2 پرهیز از مصرف غذاهای مضر و ناسالم

 10 0 0 های نگهداری غذا راه

 1 0 0 یاد نمکمضر بودن مصرف ز

 1 0 0 مضر بودن مصرف زیاد شکر و شیرینی

 توجه به خواب کافی

 5 0 0 4 اهمیت داشتن خواب سالم و کافی

 
9/2% 

 0 0 0 زمان خواب پرهیز از ازدیاد در مدت

 0 0 1 زمان مناسب برای خواب

 %8/5 10 0 0 2 ها میزان توجه به آگاهی از بیماری توجه به مسئله بیماری
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  0 0 8 ها های پیشگیری از ابتال به بیماری راه

 %100 170 49 39 82 مجموع 

 حاکی از آن است که: 1ی  جدول شماره

 ی اول: الف( در پایه

مضرر برودن   »، «زمان مناسب برای ورزش کردن»های  زش شاخصهای علوم تجربی در شبکه مجازی شاد به آمو در فیلم-1

توجه به توانرایی نره   »، «زمان خواب پرهیز از ازدیاد در مدت»، «مضر بودن مصرف زیاد شکر و شیرینی»، «مصرف زیاد نمک

 ،شرود  مری های آموزش سالمت و بهداشت محسروب   ها یکی از محدودیت پرداخته نشده است و غفلت از این شاخص« گفتن

 است.« های حفاظت از محیط اطراف راه«  همچنین بیشترین تأکید بر شاخص

اسرت و کمتررین درصرد    « توجره بره تغذیره   »و « بهداشت محیط اطراف»ی  بیشترین درصد فراوانی و تأکید بر دو مؤلفه -2

 است.« بهداشت دهان و دندان»ی  فراوانی نیز مربوط به مؤلفه

 ب( در پایه دوم:

، ها دستهای میزان توجه به شیوه درست شستن  وم تجربی در شبکه مجازی شاد، تنها به آموزش شاخصهای عل در فیلم-1

های حفاظت از محیط اطراف، میزان توجه به لزوم مسواک زدن، آموزش روش صحیح مسواک زدن، مصرف غذاهای سالم  راه

ها یکری از   خته نشده است و غفلت از این شاخصها پردا و مفید، نوشیدن آب سالم و کافی، توجه شده است و به سایر شاخص

 .شود میهای آموزش سالمت و بهداشت در این پایه، محسوب  محدودیت

 هرای  مؤلفره است و کمترین درصد فراوانی نیرز مربروط بره    « توجه به تغذیه»ی  بیشترین درصد فراوانی و تأکید بر مؤلفه -2

 است.« مسئله بیماریتوجه به »، «توجه به خواب کافی»، «توجه به ورزش»

 ج( در پایه سوم:

، «آگراهی از اهمیرت ورزش در زنردگی   »هرای   های علوم تجربی در شبکه مجازی شاد، تنها به آمروزش شراخص   در فیلم -1

ها به میزان کرافی توجره نشرده     توجه شده است و به سایر شاخص« های نگهداری غذا راه»، «مصرف غذاهای سالم و مفید»

 .شود میهای آموزش سالمت و بهداشت در این پایه، محسوب  ها یکی از محدودیت شاخص است و غفلت از این

اسرت و کمتررین درصرد    « توجره بره تغذیره   »و « بهداشت محیط اطراف»ی  بیشترین درصد فراوانی و تأکید بر دو مؤلفه -2

 است.« جه به مسئله بیماریتو»، «توجه به خواب کافی»، «بهداشت دهان و دندان» های مؤلفهفراوانی نیز مربوط به 

 گیری نتیجه

یافتره، پیامردهای    تر رها شویم. چنان درگیر زندگی تمدنی و توسعه ها به یک فاجعه نیاز داریم تا از فجایع عظیم گویا ما انسان

یت و وضرع  19کنیم از آن رها یرابیم. شریوع ناگهرانی پانردمی کوویرد       مرگبار آن هستیم و به آن عادت کردیم که گمان نمی

مطرابق برا   (. همچنرین  1399ها را ملزم به تغییر سبک زندگی خرود نمرود )سرلگی و همکراران،      بحرانی ایجاد شده، ما انسان

اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، حق مسلم هر انسانی است که فارغ از نرژاد، دیرن، باورهرای سیاسری، فرهنگری و سرطح       

های منطقری و در دسرترس آمروزش سرالمت برخروردار شرود. رشرد سرواد         اش از باالترین حد استاندارد اقتصادی و اجتماعی
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رو تحلیرل محتروای    ی علمی آموزش سالمت در سیسرتم تعلریم و تربیرت اسرت. ازایرن      نیازمند توسعه آموزان دانشبهداشتی 

 شده است، بسریار ضرروری اسرت.    آموزان دانشآموزشی فضای مجازی شبکه شاد که جایگزین و یا مکمل آموزش حضوری 

 (.1389)ایزدی و همکاران، 

مرورد فراوانری    170فریلم آموزشری،    52های آموزشی علوم تجربی در شبکه شراد، درمجمروع    در خالل تحلیل محتوای فیلم

مشاهده شد که در هفت مفهوم کلی بهداشت پوست، بهداشت محیط اطراف، بهداشت دهان و دندان، توجه به ورزش، توجره  

%( به 3/42ها ) دهند که بیشترین درصد فراوانی مؤلفه ی و توجه به مسئله بیماری، نتایج نشان میبه تغذیه، توجه به خواب کاف

مؤلفه توجه به تغذیه اختصاص یافته است، بر اساس رواج مصرف مواد غذایی ناسالم و پیامدهای منفری آن، ازجملره افرزایش    

خوبی موردتوجره   های مذکور این مسئله را به رت دارد که فیلم، توجه به این مؤلفه ضروآموزان دانشوزن در  آمار چاقی و اضافه

%( به مؤلفه توجه به خواب کافی است که بر اساس شیوع سبک زندگی ناسالم در 9/2قرار داده است، کمترین درصد فراوانی )

در ایرام   آمروزان  دانرش  ریزی زندگی که نظم و برنامه 19در دوران کووید  ویژه بهموقع،  زمینه خواب و کاهش خواب کافی و به

های آموزش سرالمت و بهداشرت در    از محدودیت  قرنطینگی در خانه، دچار تحول گردید، ضروری است و غفلت از این مؤلفه

جای خواهرد   به آموزان دانشناپذیری در فرآیند تعلیم و تربیت  و با توجه به اهمیت آن، اثرات جبران شود میاین دوره محسوب 

 گذاشت.

های بهداشت پوست؛ میزان فراوانی بیشتر به شاخص میزان توجه بره شریوه درسرت شسرتن      تصاصی از بین شاخصاخ طور به

هرای بهداشرت    و میزان فراوانی کمتر به شاخص میزان توجه به استفاده از وسایل شخصی تعلق دارد، از بین شاخص ها دست

وم مسواک زدن و فراوانی کمتر بره شراخص آمروزش روش    دهان و دندان، میزان فراوانی بیشتر به شاخص میزان توجه به لز

های توجه به ورزش، میزان فراوانی بیشتر به شاخص آگاهی از اهمیرت ورزش   صحیح مسواک زدن تعلق دارد، از بین شاخص

 های توجه به تغذیه، در زندگی و فراوانی کمتر به شاخص زمان مناسب برای ورزش کردن تعلق دارد، همچنین از بین شاخص

های نگهداری غذا و مضرر برودن    میزان فراوانی بیشتر به شاخص مصرف غذاهای سالم و مفید و فراوانی کمتر به شاخص راه

های توجه به خواب کافی، میزان فراوانی بیشتر به شاخص اهمیت داشتن خرواب   مصرف زیاد نمک تعلق دارد، از بین شاخص

های توجه بره   زمان خواب تعلق دارد، همچنین از بین شاخص ازدیاد در مدتسالم و کافی و فراوانی کمتر به شاخص پرهیز از 

ها و فراوانی کمتر به شاخص میزان توجه  های پیشگیری از ابتال به بیماری مسئله بیماری، میزان فراوانی بیشتر به شاخص راه

های زمان مناسب برای ورزش  با شاخص های موردبررسی در ارتباط ها تعلق دارد. همچنین درمجموع فیلم به آگاهی از بیماری

ها در بهبرود سربک زنردگی     زمان خواب، هیچ موردی یافت نشد، بر اساس اهمیت این شاخص کردن، پرهیز از ازدیاد در مدت

تروجهی بره آن نروعی ضرعف در محتروای       ، بری آمروزان  دانرش و ارتقای سالمت جسم و روان  آموزان دانشسالم و بهداشتی 

 .گردد یمموردبررسی محسوب 

های آموزش علوم تجربی در شبکه شاد بره آمروزش    پژوهش نمایان ساخت بیشترین و کمترین توجه فیلم های یافتههمچنین 

هرای پایره اول و پایره     فریلم دیگرر   عبارت ، بهشود میمورد( مشاهده  39مورد( و پایه دوم ) 82سالمت و بهداشت در پایه اول )

انرد، بنرابراین اصرول     به کمترر، آمروزش سرالمت و بهداشرت را مرورد مالحظره قررار داده       سوم، پایه دوم به ترتیب از بیشتر 

 های مذکور رعایت نشده است. دهی محتوا ازجمله اصل توالی و تداوم در آموزش سالمت و بهداشت در محتوای فیلم سازمان
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سرالی   های دوران برزرگ  گیری تصمیمگذاری و  در هدف گیرند میها و عاداتی که در کودکی شکل  اساساً سبک زندگی، نگرش

تحصریلی فراترر اسرت کره برانگیزنرده مسریر آینرده         های دورهرو، دوره آموزش ابتدایی پایه  کنند؛ ازاین نقش بسزایی ایفا می

 باالتر تکمیل شود. در این راستا، های دورهخواهند بود؛ پس بهتراست آموزش مفاهیم مهم، از این دوره آغاز و در  آموزان دانش

 آمروزان  دانرش رسمی و عمومی در دسترس  صورت بههای آموزشی شبکه شاد که  ضرورت دارد محتوای آموزشی ازجمله فیلم

سالمت و بهداشت را بیشتر موردتوجه قرار دهرد و از ایرن طریرق پاسرخگوی نیازهرای روانری و        های مؤلفهقرار گرفته است، 

بوده و امکان شناخت و آگاهی الزم از خود، جهران اطرراف،    وزانآم دانشعاطفی، جسمی، اجتماعی و ارضای حس کنجکاوی 

 ها امید و آرامش را گسترش دهد. ها بدهد و در آن سبک زندگی سالم را به آن

 ، آموزش سالمت و بهداشت، علوم تجربی، دوره اول ابتدایی19های شبکه مجازی شاد، پاندمی کووید  فیلمواژگان کلیدی: 

 منابع

های درسی دوره  وتحلیل محتوای کتاب (. تجزیه1389ی عمران، ابراهیم؛ فتحی واجارگاه، کوروش و عابدینی بلترک، میمنت )ایزدی، صمد؛ صالح
 .162-140: 13، شماره 9، دوره های آموزشی نوآوریآموزش سالمت،  های مؤلفهابتدایی بر اساس 

 /https://www.roshdmag.ir/fa/article/24725.(. نقدی کوتاه بر آموزش1399دفتر انتشارات و فناوری آموزشی )
(. تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پنجم ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومی و فرمول 1395رحیم زاده، شادی؛ حاجی، بینا و پورقلی، حمید )

 .کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سومخوانایی فرای. 
تهران: های فرهنگی اجتماعی )مجموعه مقاالت(،  ی ایران: سویه کرونا و جامعه(. 1399لگی، محمد؛ مطلبی، داریوش و غالمی پور، اسماعیل )س

 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، انتشارات.

 :33، شماره 9، دوره بیتیفصلنامه روانشناسی تر(. ارتباط بین ورزش و سالمت روان بانوان فرهنگی شاغل، 1393سلمان، زهرا )
 113-128. 

 وپرورش. دومین کنفرانس روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شادگان. (. اصول و اهداف آموزش1394سمیعی درونه، رضا )
 ت نگری بر سالمت روان(. اثربخشی آموزش مثب1399شوشتری رضوانی، مهدیه؛ جالدتی، سیده فاطمه؛ حجت انصاری، زینب و بهرامی، مهال )

 .95-90: 1، شماره 3، دوره فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی، آموزان دانش
، دوره بصیرت و تربیت اسالمی، ««سالمت معنوی»در دین اسالم و تبیین نقش قلب و عقل در « سالمت»جایگاه (. »1394عبدالرحیمی، محمد )

 .108-75: 32، شماره 12
 . تهران: اندیشه آرای.های ارتباطی دستنامه تحلیل محتوای پیام(. 1396سارا؛ راسخ، نازنین؛ کرمی، عبداهلل. )قاسمی، حمید؛ کشکر، 

 . تهران: نشر شورا.های درسی دوره ابتدایی راهنمای عملی تحلیل محتوای کمی و کیفی کتاب(. 1395نوریان، محمد. )
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و تأثیر آن در یادگیری در کارگیری هوش هیجانی دانشجویان در آموزش مجازی  به

 عصر پساکرونا

 استادیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه سلمان فارسی، کازرون، ایران، 1پریسا عبدالرضاپور

 مقدمه

سبک زندگی و تحصیل دانشجویان داشته است. ترأثیر   ویژه بهزندگی،  های جنبهگیری ویروس کرونا تأثیر زیادی بر همه  همه

در ایران بسیار چشرمگیر بروده اسرت. در کشرور مرا       ویژه بهو دانشجویان  آموزان دانششرفت تحصیلی این ویروس بر روی پی

 عنوان بهتقریباً تمام مراکز آموزشی تعطیل گشته و جهت جلوگیری از شیوع این ویروس در مراکز آموزشی، از آموزش مجازی 

نشده باعث به  بینی ت پیشین نشان داده که این موقعیت پیشها بهره برده شد. تحقیقا حل موجود برای برگزاری کالس تنها راه

های بسیاری در روند آموزش برای مقامات رسمی، اولیا، مربیان و خود دانشجویان شده است. در این میران   وجود آمدن چالش

؛ ساها و همکراران،  2020شده روی عوامل مؤثر بر سالمت روانی دانشجویان )پاستالی و همکاران،  به مطالعات انجام توان می

( 2020(، تنظیم احساسات )رستابوگ و همکراران  2020(، رفتار دانشجویان )آنگر و میران، 2020؛ شیگمورا و همکاران، 2020

( اشراره کررد. در رابطره برا ترأثیر      2020؛ ساویتسرکی و همکراران،   2020های مقابله )هایلنرد و همکراران،    و استرس و روش

( بره بررسری   1399، عبدالرضراپور و قنبرری )  19در زمان بحرران کوویرد    آموزان دانشهیجانی اجتماعی و هوش  های مهارت

در حرین آمروزش    آمروزان  دانرش اجتمراعی و احساسری    های مهارتبر روی  19راهکارهایی جهت کاهش تأثیر بحران کووید 

یران در محریط آمروزش مجرازی اشراره      ، اولیا و مربآموزان دانشپرداختند و به تأثیر باالی مهارت اجتماعی و هوش هیجانی 

 کردند.

گردد که بر این باور برود کره یرادگیری بردون      پیشینه تأکید بر نقش احساسات و عواطف بر یادگیری به زمان افالطون برمی

، ایرن موضروع   1989در سرال   2وجود، نخستین بار در دو مقاله مهم سالووی و مرایر  پذیرد. بااین دخالت احساسات صورت نمی

ها از هوش هیجانی ارائه دادند شامل توانایی بیران درک احساسرات،    علمی مورد کنکاش قرار گرفت. تعریفی که آن ورتص به

ها جهت کمک به تفکر، توانایی فهم احساسات و دانش احساسی و تنظیم احساسات با تفکر  دسترسی به احساسات و تولید آن

هرای حسری اسرت کره قابرل       ووی و مایر هوش هیجانی شامل توانرایی رشد فکری و عقالنی است. طبق نظریه سال منظور به

 افراد به هیجانی هوش طورکلی شده در این مقاله بر پایه همین نظریه است. به پرورش و ارتقاست. برنامه هوش هیجانی ارائه

 بهترر  افرراد  طریرق  از ایرن  و دهرد  می احساسات و فهم عواطف و درک خودآگاهی، فردی، مدیریت درزمینه باالتری توانائی

 دانشرجویان  مجازی، های کالس در که کنند. ازآنجایی مقابله کار و اجتماعی روابط مشکالت زندگی، و نامالیمات با توانند می

در شررایط کنرونی    ویژه به دوستان متقابل درک و خود احساسات درک به بیشتری نیاز هستند و بیشتری استرس و فشار تحت

 اسرت  بردیهی  بنابراین است؛ برخوردار بیشتری اهمیت از ها آن احساسات کارگیری شناخت، درک و به دارند، گیری کرونا همه

                                                           
1
. Abdolrezapour@gmail.com 

2. Salovey and Mayer 
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 بیشتری توجه انسانی خصیصه این به بایست می دارند سروکار انسانی نیروی با که هایی و سازمان مراکز و آموزشی مراکز که

آمروزش   هرای  دورهها در  م تأثیر مثبتی بر روی عملکرد آنمبذول کنند. چنانچه سطح هوش هیجانی افراد افزایش پیدا کند ه

که در عصر پساکرونا، با افرادی با حرس   شود میمجازی در زمان بحران کرونا خواهد داشت و هم مواجه با این مسائل باعث 

طرح شود ایرن اسرت   نفس باالتر و باانگیزه و هدفمند روبرو باشیم. سؤالی که در اینجا ممکن است م همدردی بیشتر، اعتمادبه

که آیا امکان ارتقای هوش هیجانی دانشجویان در محیط آموزش مجازی وجود دارد یا خیر و اینکه آیا سطح هروش هیجرانی   

هرای مبتنری    پیشین که تأثیر مثبت مداخله های پژوهشبر عملکرد دانشجویان در محیط آموزش مجازی تأثیرگذار است. پیرو 

الف و ب( و با توجه  2017های یادگیری را مورد تائید قرار دادند )عبدالرضاپور،  اد در محیطبر هوش هیجانی روی عملکرد افر

( که احتمال ارتقا هوش هیجانی را تائید کردند، در این مطالعه دو فرضیه سراخته شرد: الرف(    1989به نظریه سالووی و مایر )

و ب(  شرود  مری دار ایرن نروع هروش     افزایش معنیآشنا کردن دانشجویان در محیط آموزش مجازی با هوش هیجانی موجب 

در محریط   مداخله مبتنی بر هوش هیجانی منجر به بهبود عملکرد مهارت نگارش دانشجویان رشته آمروزش زبران انگلیسری   

 .شود میآموزش مجازی 

 روش پژوهش

ه آمروزش زبران   از هوش هیجانی جهت بهبود عملکرد مهرارت نگرارش دانشرجویان رشرت     گیری بهرهپژوهش حاضر با هدف 

 آزمرون برا گرروه کنتررل     پس -آزمون نیمه آزمایشی در قالب طرح پیش در محیط آموزش مجازی با استفاده از روش انگلیسی

نفر از دانشجویان رشته آمروزش زبران انگلیسری دانشرگاه سرلمان فارسری        46پژوهش شامل  کنندگان شرکتصورت گرفت. 

دانشرجو   25دانشجو و گروه آزمایش شرامل   21ش تقسیم شدند. گروه گواه شامل کازرون هستند که به دو گروه گواه و آزمای

بود. الزم به ذکر است که رضایت آگاهانه دانشجویان جهرت شررکت در پرژوهش اخرذ شرد و اطمینران حاصرل گردیرد کره          

د. ابرزار  کننر  زمان با این پژوهش، آموزش دیگری در خصروص متغیرهرای پرژوهش دریافرت نمری      هم طور به کنندگان شرکت

 ترم کالس است. ( و آزمون پایان2006و همکاران ) 1شده در این مقاله پرسشنامه هوش هیجانی پتریدز گیری استفاده اندازه

آزمون ازنظر سرطح نگرارش و هروش هیجرانی دانشرجویان انجرام گرفرت کره تفراوت           در این مطالعه، در ابتدا امتحان پیش

مرورد تائیرد قررار گرفرت. سرپس دانشرجویان در دو کرالس         کنندگان شرکتی سطح ها یافت نشد و هم گیری میان آن چشم

. جهت انجام این تحقیق، شود میدانشگاه شامل شانزده جلسه آموزشی  های کالسمجزا تحت آموزش قرار گرفتند.  صورت به

موزشی گروه گواه تنهرا  دانشجویان عالوه بر جلسات آموزشی دانشگاه در شش جلسه مازاد تحت آموزش قرار گرفتند. برنامه آ

رایج بود و برنامه گروه آزمایشی شامل آموزش نگرارش در زبران دوم همرراه برا      صورت بهشامل آموزش نگارش در زبان دوم 

آموزش هوش هیجانی بود. این جلسات مجموعاً در طی سه ماه برگزار شدند و تمامی جلسات توسط محقق در محیط آموزش 

آزمون شامل آزمون سطح نگارش و پرسشنامه هوش هیجانی  های پس م دوره آموزش، آزمونمجازی تدریس شد. پس از اتما

 برگزار شدند.

  

                                                           
1. Petrides 
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 پژوهش های یافته

هرایی ماننرد میرانگین،     به دو روش آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. در سرطح توصریفی از شراخص    ها دادهوتحلیل  تجزیه

صورت گرفت. نتایج  spss افزار ستقل استفاده شد و کلیه محاسبات توسط نرمم tانحراف معیار و در سطح استنباطی از آزمون 

که میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان گروه آزمایشی در مهارت نگارش و سطح هوش  دهد مینشان  ها دادهتحلیل 

درصرد معنرادار اسرت     5طح که این اخرتالف، در سر   دهد مینشان  tهیجانی بیشتر از گروه گواه است. همچنین نتایج آزمون 

(05/0> p ؛ بنابراین)تأثیرگرذاری آمروزش هروش هیجرانی بره       "های پژوهش حاضرر یعنری    اظهار نمود که فرضیه توان می

  ها در مهرارت  تأثیر مثبت آموزش هوش هیجانی به دانشجویان در عملکرد آن"و  "ها دانشجویان در سطح هوش هیجانی آن

 .رندگی میمورد تائید قرار  "نگارش

 گیری نتیجه

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر بهبود عملکرد مهارت نگارش دانشجویان انجام پرذیرفت و  

: الف( آشنا کردن دانشجویان در محیط آموزش مجازی با هوش هیجانی موجرب  کند مینتایج آن به دودسته یافته مهم اشاره 

وب( آشنا کردن دانشجویان در محیط آمروزش مجرازی برا هروش هیجرانی موجرب        شود میدار این نوع هوش  افزایش معنی

که عوامرل   شود میگونه استنباط  . از این نتایج اینشود مینگارش در زبان انگلیسی   ها در مهارت دار عملکرد آن افزایش معنی

و نگارش زبان دوم را تحت تأثیر قررار  روند آموزش، یادگیری  -وبیش به میزان کم -محیطی، فردی، روانی و هوشی متنوعی 

 دهند. می

هرایی اسرت کره     یافته شده میان سطح هوش هیجانی و هوش معنوی گروه گواه و آزمایش برخالف نظریه داری معنیتفاوت 

پیشین در خصوص امکران ارتقرای هروش هیجرانی در      های یافته( و 2000)دو راد،  گیرند میخصایص فردی را ثابت در نظر 

. در اصرل، هردف ایرن    کند می( را تائید 2012الف و ب؛ عبدالرضاپور و توکلی،  2017دگیری زبان دوم )عبدالرضاپور، محیط یا

هرای   ها با توانرایی  سازی دانشجویان جهت داشتن برخورد سازنده با مشکالت زندگی و آشنایی آن بخش برنامه آموزشی، آماده

ره کرونرا و پسراکرونا برود؛ و نترایج حاصرل از سرنجش هروش هیجرانی         هرای مختلرف در دو   خود برای رویارویی با موقعیت

نفرس براالتر و    هوش هیجانی منجر به اعتمادبره  های مؤلفهآزمون بیانگر این بود که آشنایی دانشجویان با  دانشجویان در پس

بتنی بر هروش هیجرانی در   . در تبیین دالیل تأثیر مثبت آموزش مشود میها  ای و عملکرد انطباقی آن های مقابله بهبود سبک

فشار و استرس زیرادی هسرتند و نیراز بیشرتری بره       بیان نمود که ازآنجاکه دانشجویان تحت توان می کنندگان شرکتعملکرد 

هرا و ارائره    در کارهای گروهی دارند؛ شنیدن تجرارب مشرابه همکالسری    ویژه بهدرک احساسات خود و درک متقابل دوستان 

و قردرت حرل مسرئله     دهرد  میرو شدن با این شرایط را افزایش  ا توسط دوستان و معلم، جرئت روبهه های مقابله با چالش راه

نروع سرؤاالت در     (، پژوهش حاضر نشان داد که بحث کردن در مورد این2008؛ و همسو با سیسک )دهد میها را افزایش  آن

 هرای  کرالس شان فکر کنند و برر تررس خرود در    که به چیزی فراتر از خود دهد میکالس درس به دانشجویان این امکان را 

 در هنگام نگارش غلبه کنند. ژهیو بهمجازی 
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و  دهد میو احساسات   طورکلی هوش هیجانی به افراد توانائی باالتری در مدیریت فردی، خودآگاهی، درک و فهم عواطف به

روابط اجتماعی و کار مقابله کنند؛ بنابراین بردیهی   و مشکالت زندگی، در مقابله با نامالیمات توانند میبدین طریق افراد بهتر 

بایست به ایرن خصیصره انسرانی توجره      هایی که با نیروی انسانی سروکار دارند می است که مراکز آموزشی و مراکز و سازمان

و برا  بیشتری مبذول کنند. توجه به این اصل مهم در زمران آمروزش مجرازی کره یادگیرنردگان از ارتبراط و تعرامالت رودرر       

های  برنامه توانند میهای آموزشی  ؛ بنابراین محیطکند میهای خود و مدرسان محروم هستند، اهمیت بیشتری پیدا  همکالسی

آموزشی گوناگونی جهت شناسایی و پرورش هوش هیجانی را در برنامه خرود بگنجاننرد ترا در نقرش یرک سرپر حمرایتی در        

هرای   زمان دو سرال دوری از محریط   بینی عمل کند. عالوه بر آن، مدت کمرویارویی با شرایط سخت زندگی، مشکالت و خود

هرا دارد کره نیازمنرد     آموزشی حضوری و محروم بودن از تعامل رودررو تأثیر زیادی بر احساسات افرراد و روابرط اجتمراعی آن   

شرده در ایرن    آموزشی ارائه هایی جهت افزایش هوش هیجانی افراد و پرورش این هوش است. استفاده از برنامه اجرای مداخله

آموزشی حضوری در عصر پساکرونا، باعرث ارتقرای سرطح     های کالسآموزشی مجازی و چه در  های کالسپژوهش، چه در 

 های آموزشی دوره پسا کرونا خواهد شد. ها در برنامه هوش هیجانی دانشجویان و به پیشرفت بیشتر آن

 ه پسا کرونا، مهارت نگارش، آموزش زبان انگلیسیهوش هیجانی، آموزش مجازی، دور: واژگان کلیدی
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1و چرخش پارادایم در آموزش پزشکی )هویت برنامه درسی 19-کووید
UME  در

 های آینده(: گستره پژوهی گیری عصر کرونا و جهت

 کاندیدای دکتری تخصصی آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، 2حامد خانی

 مقدمه

در شرهر ووهران کشرور     19-یا کووید 3، ویروس جدیدی به نام سارس کروناویروس دو2019در واپسین روزهای پایانی سال 

سررعت در کشرور چرین شریوع پیردا کررد، سرپس شریوع آن در          (. این ویروس بره 2020ان،و همکار 4چین شناسایی شد. )زو

گردیرد،    متحده، انگلیس، ایران، فرانسه و ... تائید شد و تبدیل بره یرک پانردمی    کشورهای از قبیل اسپانیا، ایتالیا، کره، ایاالت

بر آن تأثیر گذاشت، آموزش پزشرکی   19-کووید عمدهای که یها حوزهپاندمی که منشأ تغییر و تحوالت فراوانی شد. یکی از 

 صرورت  بره نظری و پیش بالینی  های دورهو مخصوصاً آموزش بالینی است. در عصر کرونا، بعد از یک وقفه کوتاه؛ آموزش در 

مجازی در دوره پیش بالینی رویکرد غالب آموزشری گردیرد. ایرن در     یها آموزشپزشکی  یها دانشکدهمجازی ارائه شد و در 

به حالت تعلیق درآمد؛ که البته این تعلیق یک  19-الی است که آموزش بالینی در کشورهای مختلف در طول پاندمی کوویدح

قلرب آمروزش پزشرکی،     عنروان  بره شدن آمروزش برالینی    5جلوگیری از تالیدومیزه منظور بهراهکار موقت بود و بعدازاین وقفه 

ر برخی کشورها پا به این عرصه آموزشی گذاشتند. در این رابطه، با توجه بره  تدریج د مجازی نیز به یها آموزشبرحسب اجبار 

نظرام   گرذاران  یاسرت سفراوانری بررای    هرای  ینگرانماهیت آموزش بالینی )آموزش بر بالین بیمار/ حضور/ تماس و رویارویی( 

حول محور سرؤاالتی از ایرن    ها یگرانن، معلمان بالینی و دانشجویان پزشکی ایجاد شد. این ریزان برنامهآموزش عالی سالمت، 

مجازی و الکترونیکی در این برهه زمانی برای آموزش پزشرکی مخصوصراً آمروزش برالینی کرافی       یها آموزشقبیل بود: آیا 

؟ یرا  شرود  مری شده  مجازی در آموزش بالینی منجر به دستیابی دانشجویان به پیامدهای یادگیری تعیین یها آموزشاست؟ آیا 

 وجود دارد؟ 6شده در آموزش پزشکی همسوی سازنده مجازی به کار گرفته یها آموزشگر، آیا در دی عبارت به

( که در این 2005) 8گستره پژوهی آرکسی و اُمالی یشناخت روشانجام گرفت. چارچوب  7مطالعه حاضر با روش گستره پژوهی

تجوی مطالعات مرتبط، انتخاب مطالعات، نمودار مطالعه مورداستفاده قرار گرفت شامل پنج مرحله؛ تعیین سؤال پژوهش، جس

  و تطبیق، تلخیص و گزارش نتایج است. ها دادهسازی 

                                                           
1. Undergraduate Medical Education 
2. hkhani95@sbmu.ac.ir 
3. SARS-Cov-2 (COVID-19) 
4. Zhu 
5. Thalidomized 
6. Constructive alignment 
7. Scoping review 
8. Arksey and O’Malley 
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 روش پژوهش

در چهار  2021تا  2019هدایت این پژوهش، مطالعات منتشرشده به زبان فارسی و انگلیسی در محدوده زمانی سال  منظور به

فرایند جستجو،  منظور بهجستجو شد.  Web of Scienceو  Google Scholar ،PubMed ،Scopusپایگاه داده 

PRISMAغربالگری و انتخاب مطالعات واجد شرایط از پروتکل 
آموزش "، "19-کووید"استفاده شد. کلمات کلیدی  1

و اصطالحات  "یادگیری الکترونیکی"، "آموزش مجازی"، "برنامه درسی"، "آموزش بالینی"، "پزشکی در دوره کارشناسی

تضمین پایایی جستجو پژوهشگر آموزش تکمیلی الزم را از یک  منظور بههر یک از این کلمات کلیدی جستجو شد. مرتبط به 

متخصص علم کتابداری دریافت کرد. به دنبال این آموزش فرایند جستجو آغاز شد. بعد از فرایند جستجو درمجموع پس از 

پس از اعمال معیارهای ورود )مقاالت مرتبط با هدف تحقیق/  مقاله شناسایی شد. در مرحله بعد، 289حذف موارد تکراری 

و  یریگ نمونهاصیل، مقاالت دارای  های دادهآموزش بالینی مجازی، مقاالت منتشرشده در مجالت معتبر، مقاالت حاوی 

همچنین ( و 2021تا  2019 یها سالشده، مقاالت با رویکرد کمی و کیفی، زبان فارسی و انگلیسی، بین  نمونه تعریف

علمی، غیر از زبان  شبه های پژوهشثانویه، نامه به سردبیر، گزارش مورد، گزارش  های پژوهشمعیارهای خروج )گزارش 

مقاله و درنهایت بعد از بررسی  28مقاله انتخاب و در گام بعدی، بعد از بررسی مقاله بر اساس چکیده  200فارسی و انگلیسی( 

 فرایند پژوهش شد.مقاله وارد  12متن کامل، تعداد 

 

                                                           
1. The Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 
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پایایی و قابلیرت اطمینران انتخراب مقراالت، فراینرد       منظور بهبا توجه به اینکه مطالعه حاضر توسط یک نفر انجام شده است 

ای تکرار شد. برای حل هرگونه اختالف در این دومرتبره غربرالگری، از    هفته مرتبه دیگر بافاصله یک غربالگری با دقت و یک

وعی کمک گرفته شد. پس از انتخاب نهایی مقاالت مرتبط با هدف پژوهش فرایند استخراج و نمودار یک فرد متخصص موض

انجام شد. نمودار سازی شامل؛ نام نویسنده/ نویسندگان، سال انتشار، محل انجام مطالعره، نروع مطالعره، زبران      ها دادهسازی 

مهرم   های یافتهالعه، هدف/ سؤال پژوهش )تمرکز مطالعه( و مط کنندگان مشارکتمطالعه،  یشناس روشمطالعه، زمینه مطالعه، 

 بود که در یک جدول تلخیص شد.

 ترکیب نتایج

مهمی را طی کرده است. اولین موج اصالحات، رویکرد نقادانه فلکسنر بود  دورانآموزش پزشکی در طول تاریخ نقاط عطف و 

اتفراق افتراد، شریفت پرارادایم از      1980 -1960 یهرا  دهره رخ داد. دومین عصر طالیی که در  1940 -1910 یها دههکه در 

رخ داد، کنفررانس جهرانی و    1990بود. سومین عصرر طالیری کره در سرال      1فلکسنر به آموزش پزشکی مبتنی بر توانمندی

ظهرور  شردن،   از قبیل انفجار اطالعات، افزایش پیچیدگی در نظام سالمت، جهانی یها موضوعاعالمیه ادینبورو بود و پیرامون 

چرخیرد )عبرداهلل زاده اسرتخری، حیردر زاده، یزدانری و طراهری ازبرمری،         سالمت می های ینههزجدید و افزایش  های فناوری

1393.) 

نقطه عطف دیگری برای آموزش پزشکی اتفراق افتراد و آن چیرزی     2019عالوه بر سه موج اصالحات انقالبی فوق، در سال 

توجه اینجاست که  تأثیرات عمیقی بر عرصه آموزش پزشکی گذاشت؛ اما نکته جالب 19-نبود جز پاندمی کرونا! پاندمی کووید

را برای عرصه آموزش پزشکی ایجاد کرد. یکی از این  یا نوآورانهزیادی و البته  یها فرصتاین پاندمی در کنار تأثیرات منفی، 

 شناسی خلق کرد، آموزش بالینی مجازی است.که هویت متفاوتی را برای برنامه درسی آموزش پزشکی دوره کار های ینوآور

نوین، آموزش آنالین  های فناوریمطالعه حاضر نشان داد آموزش مجازی و مبتنی بر  های یافتهو  ها دادهدر این رابطه، تحلیل 

ایج حراکی  حال نتر  . درعیندهد مینتایج مثبتی را در توانمندی بالینی دانشجویان نشان  سازی یهشبو برخط و آموزش مبتنی بر 

ترکیبری   یهرا  آمروزش دیگرر،   عبرارتی  از این بود که در زمینه آموزش بالینی، برنامه آموزشی و درسی با هویت ترکیبی یرا بره  

. در ایرن رابطره،   کند میدانشجویان را به سمت دستیابی به پیامدهای یادگیری کمک  تری یقطع صورت به)یادگیری ترکیبی( 

هرای مسریر آمروزش     و بحرران  ها یماریبدر طول تاریخ با شیوع چنین  دهد میطالعات نشان راستا با نتایج این پژوهش، م هم

مثرال در اوایرل    عنروان  وسیله رویکردهای جایگزین بخشی از این مسائل پاسخ داده شده است. بره  بالینی تغییر کرده است و به

پزشکی با موفقیرت سرناریوهای ویردئوئی،     یها دانشکدهکنگ و کانادا بسیاری از  با شیوع بیماری سارس در هنگ 2000سال 

یادگیری مبتنی بر مسئله آنالیرن را جرایگزین تجرارب     های یکتکنآنالین و وب کست و  یها رومرکوردهای شنیداری، چت 

 هوشمندانه و زیرکانه منجر به پیشرفت در آموزش یها عملنشان داد که اگرچه این ابتکار  ها پژوهشبالینی کردند. نتایج این 

                                                           
1. Competency-Based Medical Education 
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و همکراران،   1عیاری برای تجربیات بالینی در بافتار واقعی و کانتکست طبیعی نبود )لریم  پزشکی شد، اما بازهم جایگزینی تمام

 (.2008و همکاران،  2؛ کرافورد2009

 گیری یجهنت

مردها در آمروزش   تغییر پارادایم از برنامه درسی مبتنی بر فرایند به سمت برنامه درسری مبتنری برر توانمنردی و ارزشریابی پیا     

برخوردار است  ای یژهوپزشکی، همانند یک انقالب فلکسنری است. رویکرد آموزش پیامد محور در آموزش پزشکی از اهمیت 

. آموزش پزشکی در عصر کرونا نیز از این مهم مسرتثنی  اند دادهو بسیاری از کشورها این رویکرد را سرلوحه آموزش خود قرار 

راهبرد مکمل آموزش بالینی چهره به چهرره بهترر از رویکررد     عنوان بهش حاضر، آموزش مجازی نیست. بر اساس نتایج پژوه

را  هرا  آنیابی به پیامدهای یادگیری بالینی هدایت کند و سطح توانمندی برالینی   دانشجویان را در دست تواند میصرفاً مجازی 

با آموزش مجازی جایگزین شود و چنین رویکردی هم  واندت ینمرو، آموزش بالینی برحسب ماهیت  بهبود و افزایش دهد. ازاین

 :گردد میزیر ارائه  های یهتوصبالینی در دوران کرونا و پسا کرونا  یها آموزش. در این راستا و در رابطه با شود نمیتوصیه 

  هرای  کالسالب، که نیاز به حضور بر بالین بیمار ندارند از طریق بستر مجازی )از قبیل؛ ژورنال ک یها آموزشارائه 

 حل مسئله آنالین و ...(؛

  یرک رویکررد    عنوان بهو ...  5، بیمار مجازی4، واقعیت افزوده3نوین از قبیل واقعیت مجازی های یتکنولوژاستفاده از

 شده در برنامه درسی؛ دستیابی به پیامدهای یادگیری تعیین منظور بهبالینی حضوری  یها آموزشمکمل برای 

  مثال؛ رویرارویی دانشرجویان    عنوان همراه با بیماران واقعی، به 6بستر وب یا آموزش بالینی مجازیآموزش بالینی بر

مجازی برا یرک بیمرار     صورت بهدانشجویان  ها ینیککلمجازی. در این  های ینیککلبا موارد بالینی واقعی از طریق 

 .کند میارتقاء پیدا  ها آنبالینی  های یتحصالو  ها مهارتروند و  مرحله پیش می به کنند و مرحله واقعی برخورد می

 ( از طریق  یساز آمادهاختصاص یک دوره گذار اختصاصی )مجازی قبل از بازگشرت کامرل    یها آموزشدانشجویان

 پیوند سیستماتیک بین تجارب پیش بالینی و تجربیات بالینی؛ منظور بهبه محیط یادگیری بالینی 

نیست؛ زیررا آینرده    19-صرفاً مربوط به آموزش بالینی در دوران بیماری مسری کووید گفت که این نوشتار توان میدرنهایت، 

نیست و هرلحظه امکان پیدایش و شیوع یک بیماری یا بحران وجرود دارد؛ بنرابراین شایسرته اسرت آمروزش       بینی پیشقابل 

ازپریش توسرعه    برالینی بایسرتی بریش    گذاران آموزشی، مربیان و معلمران  آینده آماده باشد و سیاست یها بحرانپزشکی برای 

بهبوددهنرده یرادگیری برالینی را     هرای  فناورینوین در آموزش بالینی و  های فناوریآموزش مجازی در آموزش بالینی، ادغام 

 موردتوجه قرار دهند.

 .، گستره پژوهیUME، آموزش پزشکی، پارادایم، هویت برنامه درسی، 19-کووید واژگان کلیدی:

                                                           
1. Lim 
2. Crawford 
3. Virtual reality (VR) 
4. Augmented Reality (AR) 
5. Virtual patient (VP) 
6. Webside Teaching Method (Virtual Clinical Teaching) 
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 های مدیر مدرسه ابتدایی از تجارب مدیریتی خود در دوره کرونا روایت

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده روان ،1پور خاتون علی

 انو درسی، دانشگاه تهران، تهران، ایر  آموزشی  های ها و برنامه دانشیار گروه روش ،2محمدجوادی پور

 مقدمه

ها از بدو تولد و در هر یک از مراحل  گذاری شده است چون انسان ها نام کنیم، عصر سازمان عصری که در آن زندگی می

گذرانند. بااینکه اداره کردن  های مختلف می ها ارتباط دارند و تمام عمر خود را در سازمان زندگی خود تا مرگ، با سازمان

اش دست یابد، به مدیر یا  شده حال نیست ولی هر سازمانی برای آنکه به هدف طراحی ی ها فقط منوط به دوره سازمان

(. ضرورت توجه به 1380شخصی که بتواند بر اساس ساختار سازمان آن را مدیریت کند نیازمند است )خورشیدی و غندالی،

شده  دی است که بهبود خدمات ارائهازپیش اهمیت دارد زیرا ماهیت نقش مدیر به ح های آموزشی بیش نقش مدیر در سازمان

مستقیم  طور بههای فراگیران  های درسی و یادگیری ، برنامهآموزان دانشاز سوی سازمانی مانند مدرسه و فرایند تعلیم و تربیت 

ی  ن دورهاولی عنوان بهو با توجه به اهمیت دوره ابتدایی  (3،2018پذیرد )سانااینگسیه و دیگران یا غیرمستقیم از آن تأثیر می

اهمیت نقش مدیران  شود میای که تا آخر عمر بر ذهن آنان از این دوره حک  آموزی و خاطره به دنیای علم آموزان دانشورود 

 4. شکی نیست که ظهور و شیوع بیماری کروناگردد میتحصیلی بر ما آشکار  های دورهمدارس ابتدایی بیشتر از مدیریت سایر 

های درسی آموزش ابتدایی کشور و مدیریت بر مدارس ابتدایی را تحت  ی ارائه برنامه ، نحوههای مختلف آموزشی جهان بخش

شده  ای است که طبق آمار اعالم گونه (. این تأثیر از مواجهه با این بیماری به6،2020؛ بال5،2020تأثیر قرار داده )ایر و دیگران

نشین شدند  کشور دنیا خانه 190نفر از فراگیران در بیش از بیلیون  1,6بیش از  2020از سوی سازمان ملل متحد در سال 

مندی از تجارب زیسته آنان از  های مدیران مدارس ابتدایی و بهره (. بر همین اساس توجه به روایت7،2020)سازمان ملل متحد

زیرا  کند میونا داللت گیری برای دوران پساکر ی مدیریت مدارس ابتدایی در دوره بیماری کرونا ما را در جهت تصمیم نحوه

کنیم  هایشان برای ساختن زندگی و جامعه خود استفاده می معنی نیست و ما از طریق شنیدن روایت های آنان بی روایت

( تجارب مدیران ابتدایی تایلندی 2021) 9سینگسانگ و ونگپراسیت دهد می(. بررسی پیشینه پژوهش نشان 8،2007)کالندینین

گری اولیه فراگیران  ، غربالآموزان دانشمندی از اولیاء  تند مدیران مدارس ابتدایی این کشور با بهرهرا بررسی کرده و دریاف

( در 2020) 10مدرسه خود و جلب نظر اعضای جامعه برای مشارکت در این امر موفق باشند. عالوه بر این متکالفه و پرز

در طی  آموزان دانشامات او را برای حمایت از معلمان و ای را بررسی کرده و اقد پژوهش روایی خود داستان مدیر مدرسه

                                                           
1. Alipour.kh@ut.ac.ir 
2. Javadipour@ut.ac.ir 
3. Sunaengsih et al 
4. COVID-19 
5. Iyer et al 
6. Bol 
7. United Nation 
8. Clandinin 
9. Seangsawang & Wongprasit 
10. Metcalfe & Perez 
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گذاری  سازی کارکنان و اشتراک باید به توانمندسازی معلمان، شبکه دهد میآنان نشان  های یافتهدوران کرونا روایت کردند. 

مدیران مدارس  های های مجازی دقت نظر داشت. بر اساس مطالبی که اشاره شد توجه به روایت تجارب آموزشی و یادگیری

اش  ابتدایی ضرورت و اهمیت دارد؛ و این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که مدیر مدرسه ابتدایی در رابطه باتجربه

 از دوران کرونا چه روایتی دارد؟

 روش پژوهش

ازنظر شکل روایت ها را  ای از پژوهش ادبی بوده که روایت روش پژوهش تحقیق حاضر کیفی و روایی است. این روش شاخه

بلکه  شود نمیقصه به بررسی داستان و رمان محدود  ی مطالعه. روایت شناسی یا همان علم دهد میو انواع آن موردتوجه قرار 

ها  . زندگی هیچ انسانی خالی از روایت نیست چراکه روایتشود میها را مثل فیلم، رؤیا، نمایش و... شامل  تمام اشکال داستان

گیری در این تحقیق  (. نمونه1392تلف وجود دارند و جزء الینفک جوامع وزندگی بشر هستند )آقائی میبدی،های مخ به شکل

طی حدود هشت ماه و  1400تا اواخر شهریور  1399پژوهش از اسفند  های داده آوری جمعشده است.  هدفمند انجام صورت به

نیمه ساختاریافته انجام شد. تحلیل اطالعات به روش های عمیق و  ساعته، از طریق مصاحبه جلسه مصاحبه یک 10در 

پژوهش، از چهار  1( انجام شد. جهت سنجش اعتمادپذیری2020)نسخه  MAXQDA افزار ( و با کمک نرم1397عطاران )

(. به این صورت که برای تحقق معیار باورپذیری، عالوه بر 1389( استفاده گردید )محمدپور،1985) 2معیار گوبا و لینکلن

ها توسط مدیر  پذیری، یافته همساز هم مدنظر قرار گرفت؛ و برای اطمینان های دادهکننده،  مدت با مشارکت ارتباط طوالنی

های  قرار گرفت. همچنین برای تائید پذیری پژوهش، تمام تصمیمات و بینش 3کننده در تحقیق موردمطالعه و بازبینی مشارکت

مندی از  ندی ازنظر استاد متخصص راهنما در این امر راهگشا بود و درنهایت بهرهم مربوط به طرح، یادداشت شدند و بهره

 پذیری پژوهش را محقق خواهد نمود. داوری گروهی در این همایش، معیار انتقال

 کننده در پژوهش های مشارکت ویژگی

ساله در  30لیم، باسابقه شهر تهران بانام مستعار خانم میرس 19یک نفر از مدیران مدارس ابتدایی دختران منطقه 

معلم  ی آموزش ابتدایی را در دانشگاه تربیت کننده در پژوهش انتخاب شد. او که رشته مشارکت عنوان بهوپرورش  آموزش

کرد، لیسانس آموزش ابتدایی خود را از  خوانده است، چندین سال بعد، از روی عالقه و نیازی که برای ادامه تحصیل حس می

تهران  19ی  وپرورش منطقه سال را در آموزش 30سال از  25علم شهرری دریافت نمود. وی حدود م دانشگاه تربیت

سال  30سال از  7کرده است. عالوه بر این حدود  معلم در مناطق محروم، تدریس می عنوان بهحضورداشته و قبل از آن 

ی ابتدایی،  های دیگری مثل؛ معلم دوره متخدمت خود را در سمت مدیر مدرسه ابتدایی بوده و مابقی این زمان را در س

ی راهنمایی، مربی تکنولوژی، معاون پرورشی و معاون آموزشی به ایفای نقش پرداخته است. اکنون وی به مدت  آموزگار دوره

 رد.ی ابتدایی دا دوره آموزان دانش 500خدمتگزار و قریب به  2معاون، 4معلم، 15ای است که  هفت سال، رهبر و مدیر مدرسه

 های مربوط به بافت تحقیق ویژگی

                                                           
1. Trustworthiness 
2. Guba & Lincoln 
3 Member check 
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ی اول در حال فعالیت است. به این صورت که تا قبل از  کننده در پژوهش در دو نوبت ابتدایی و متوسطه ی مشارکت مدرسه

ی اول در نوبت  ی متوسطه دوره آموزان دانششدند و  ی ابتدایی در نوبت صبح در مدرسه حاضر می دوره آموزان دانشکرونا، 

زظهر حضور داشتند. ارتباطات مدیر با کارکنان نوبت خودش و کارکنان نوبت دیگر، بر مبنای همکاری و حل مسئله است. بعدا

پژوهشگر در طی انجام پژوهش و ضمن دریافت نظرات اولیاء، شاهد روابط خوب و صمیمی در ارتباطات میان منابع انسانی و 

وماً در سطح دوره راهنمایی و دیپلم بوده و بیشترین مشکالت آنان مربوط به عم آموزان دانشکارکنان بود. تحصیالت اولیاء 

های علوم تربیتی و آموزش ابتدایی  شد. اکثر آموزگاران این مدرسه، لیسانس رشته طالق، اعتیاد و مشکالت اقتصادی می

 س داشتند.لیسان معلم بودند و در حدود سه نفر از آموزگاران نیز مدرک دکتری و فوق مراکز تربیت

 پژوهش های یافته

 زیر تحلیل شدند.  کننده در پژوهش در قالب مفاهیم های مشارکت روایت

 )شوک ناگهانی )بالتکلیفی آموزشی در مواجه با بیماری 

خانم میرسلیم کار خود را از آموزگاری آغاز کرده و توانسته با تالش و تعهد، از جایگاه معاونت پرورشی و آموزشی، به سطح 

ای  ساله در مدیریت مدرسه، سال آخر خدمت خود را در مدرسه دولتی دخترانه 7ای  ریت مدرسه ارتقا پیدا کند. وی باتجربهمدی

 :گوید میگذراند. در پاسخ به این سؤال که چه تجربیاتی از مدیریت در دوران کرونا کسب کرده  می 19در منطقه 

منطقه مشهد برده بودن. موقع برگشت بین همه صحبت از شیوع بیماری و  بود که مدیران را از طرف 98تقریباً اواخر سال »

کردیم که اتفاقاتی در حال رخ  حال اطالعات دقیقی نداشتیم و ما خودمان حس می ی زیادی از مردم بود. بااین کسالت عده

صحت  تواند میاخبار تا چه حد  دانستیم باید چه کنیم و واقعاً دادن هست اما چون مصادف با برگزاری انتخابات هم بود نمی

های ما تعطیل  ما مریض شدند و عمالً کالس آموزان دانشنفر از  80داشته باشد ...قبل از تعطیلی مدارس متأسفانه حدود 

ها پشت سر هم  بودند اما هنوز اعالم رسمی نشده بود. بعد از انتخابات هم که تعطیلی مدارس شروع شد. تمدید شدن تعطیلی

دانستیم باید چه کنیم و این برای ما  وج بالتکلیفی همه ما را در خود فروبرده بود. خصوصاً چند ماه اول دقیقاً نمیمثل یک م

بندی درسی داشتن و از طرفی  ی بودجه ها دغدغه ها عقب بودند. معلم ها از درس آورترین روزهای کاری بود. چون بچه استرس

فرزندانشان مدرسه بیان و پوشه کارها و امکانات  دادن ینماجازه  آموزان دانشیا درخطر بود ...اول آموزان دانشهم سالمت 

راحتی تدریس انجام  شد تا اونها نتونن به آموزشی که هر معلم ممکن بود نیاز پیدا کنه در داخل مدرسه بود و همین باعث می

 «دهند.

گیری صحیح و ایجاد  ری کرونا، عزم جدی و تصمیمریزی برای مدیران در طی شیوع بیما های تسهیل برنامه یکی از راه 

 طور به. شود نمیهای اولیه حاصل  سازی و معلمان برای ادامه روند آموزش است؛ و این امر جز با آماده آموزان دانشآمادگی در 

کار و  تقسیمهای درسی برای مطالعه در منزل، آماده کردن نیروهای انسانی از طریق  به کتاب آموزان دانشمثال دسترسی 

طور که خانم  (. همان1،2020سازی هستند )دنیل های مناسبی برای آماده حل انتشار اطالعات صحیح به نیروهای مدرسه راه

ریزی کردیم خیلی قبل از اینکه برنامه  با معاونینم صحبت کردم. برنامه» گوید میمیرسلیم هم از این روش استفاده کرده و 
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هر  آموزان دانشهای  آموزان مرتبط کنیم. یک روز رفتیم مدرسه شماره تلفن دانش تیم معلمان را باشاد را بسازند. تصمیم گرف

شد مدارس تعطیل نیست. کالس به کالس هماهنگ  کالس را به معلمش فرستادیم. وقتی هم که یک یا دو روز اعالم می

وخیزان اسفند سال  کردن. افتان را به خانه منتقل میخود  آموز دانشکردیم تعداد محدودی از اولیاء بیان مدرسه و وسایل  می

داد که بهتر از قبل بتوانیم برنامه بچینیم. خالصه  را تمام کردیم بعد هم که تعطیالت عید بود و این فرصت را به ما می 98

رنامه شاد و مجرب های اداره و ایجاد ب حضوری گذراندیم...بعد هم با اطالعیه_های مجازی آن سال را از طریق همین آموزش

های اول کمتر شد... اآلن  شدن آموزگاران در بحث تولید محتوا مشکالتمان از بابت سرگردانی و بالتکلیفی به نسبت هفته

های مهم را در آن  بااینکه شرایط بهتر شده ولی یک گروه مجازی برای همکاران و اولیا هر کالس ایجاد کردیم و اطالعیه

داشتند برای تشکیل کالس زمان  آموز دانشاین گروه رو حفظ کردیم... مثالً برای اولیایی که چند تا  دهیم و همچنان قرار می

های اول یک روز در مدرسه حاضر شوند تدابیر  کردیم...از این ماه که الزم است پایه گرفتیم و اعالم می مشخصی در نظر می

 «.کنیم ها را اعالم می یم و برنامهکننده تهیه کرد ایم و ماسک و ضدعفونی ای اندیشیده ویژه

 های مردمی )منابع مالی( مشارکت 

های مشارکت  که چرا باید هزینه شود میها ایجاد  با تعطیلی مدارس و ایجاد قرنطینه خانگی این سؤال برای بسیاری از خانواده

ی هوشمند و امکانات اولیه را ندارند ها ها قدرت خرید تلفن مردمی مدارس دولتی را پرداخت کنند؟ همچنین خیلی از خانواده

با توجه به : »گوید می(. خانم میرسلیم 1،2020)دوپلسیس کند میی خود مدیریت آموزشی مدارس را دچار بحران  نوبه که به

مبنی بر اینکه تحصیل در مدارس دولتی رایگان و دریافت  شود میها اعالم  قرنطینه کرونا و اخباری که از طرف رسانه

خودشون رو  آموز دانششوند هزینه کتاب، بیمه یا مانتو  ینه از اولیا خالف مقررات است. خیلی از اولیاء حاضر نمیهز کمک

بار در این مدت کرونا، اداره آب و فاضالب اومد مدرسه و قصد داشتند به خاطر  پرداخت کنند چه برسه کمک به مدرسه... یک

ها برخالف واقعیت مدارس دولتی است و کار ما را برای جلب  د...اخبار رسانهها، آب مدرسه را قطع کنن عدم پرداخت هزینه

سازی کردیم و سعی کردیم از  ای نداریم... برای حل چنین مشکالتی شفاف . چون ما سرانهکند میمشارکت مردمی مشکل 

در منزل را به مدت کوتاهی امانت  های اضافی یا تلویزیون مازاد اولیایی که توانایی مالی دارند کمک بگیریم... مثالً گوشی

اعالم  آموزان دانشنیازمند دادیم یا چند دستگاه گوشی از این طریق خریده و اهدا کردیم... به  آموزان دانشگرفتیم و به 

گیری نکردیم تا هزینه زیادی به اولیا  کردیم که لباس مدرسه نخرند و با مانتوی سال قبلشان در مدرسه حاضر بشوند. سخت

پایه  آموزان دانششده  مثالً بخشنامه جدیدی که اعالم شوند میها این تفاوت در لباس را متوجه  میل نکنیم ولی خود بچهتح

آموزی  گیری نکردن، دانش بیشتر اولیاء مانتو مدرسه تهیه کنند. باوجود سختبیان باعث شده    اول یک روز در هفته مدرسه

تحریر  مدرسه بازشده هنوز برای من لباس و لوازم گوید میو  کند میز است گریه گفت دخترم چند رو داشتیم که مادرش می

ها را ندارن. که با کمک  و واقعاً توان تهیه این شود میدرمانی  ای. علت را جویا شدیم فهمیدیم همسرش شیمی تهیه نکرده

 «التحریر، کفش، کیف و گوشی تهیه شد همکاران و یکی از اولیاء برایش لوازم

 کیل شورای حل اختالف در مدرسه )مشکالت عاطفی ناشی از کرونا(تش 
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داده و مادران سرپرست خانوار نیز  ، سرپرست خود را ازدستآموزان دانشتأثیر نبوده. بسیاری از  ها بی کرونا بر آرامش خانواده»

ها وارد کرد ...مواردی  زیادی به خانوادهاند و روبرو شدن با چنین شرایطی بار روانی  های خانواده را نداشته توان تأمین هزینه

داده بود و  داشتیم که پدر و مادر به خاطر مشکالت اقتصادی ناشی از کرونا در خانه باهم دعوا کردند و پدر شغلش را ازدست

وابط باره قطع شدن ر یک را کتک زده بود ...سعی کردیم این موارد را به بخش مشاوره اداره معرفی کنیم...به آموز دانش

خانم «)شناسی و بررسی مشکالت عاطفی ناشی از کرونا خیلی تقویت شود اجتماعی عوارضی داره که به نظرم باید بخش روان

 میرسلیم(

هایی  بسا آثار این بیماری در بلندمدت همانند جنگ ی بیماری کرونا در بلندمدت غفلت کرد چه شناسانه نباید از اثرات روان 

تجربه کرده. در این صورت حفظ ارتباطات اجتماعی از طریق فضای مجازی و فراهم کردن محیطی بر باشد که بشر در تاریخ 

های  چنین انجام فعالیت بتوانند در مورد افکار و احساسات خود صحبت کنند و هم آموزان دانشپایه اعتماد در خانواده که 

 (.1،2020شدن با چنین شرایطی را کمتر کند )کاراتاس بار روانی مواجه تواند میمختلفی مثل بازی، ورزش و امور هنری 

  های  های درسی )زیرساخت آموزی و مشکالت توزیع کتاب دانش های سیستماندر احواالت قطعی

 فنی(

تر و از  های ما شفاف ها و تولید محتوای الکترونیکی باعث شد عملکرد معلم مجازی شدن آموزش: »گوید میخانم میرسلیم 

طورکلی  وردبررسی و ارزشیابی قرار بگیرد و این مسئله باعث شد در بحث تولید محتوا پیشرفت کنند؛ اما بهمنابع مختلفی م

همگام و نظارت. قبل از کرونا مشکالت زیادی در مورد  ،3، سیدا2چند سایت مختلف مربوط به کارهای مدرسه داریم مثالً سناد

دو نم  ها استفاده کنیم...نمی شد یا بلد نبودیم چطور از سامانه آموزی قطع می نام دانش ثبت های سیستمها داشتیم. اینکه  سامانه

در  آموز دانشنام کتاب یا احراز هویت  شوند؟ بعد از کرونا این مشکل حل نشد. مثالً برای ثبت ها یکپارچه نمی چرا این سیستم

کنیم. تابستانی که گذشت گاهی سیستم قطع  ها را در سامانه سیدا ثبت آموزی )شاد( باید ابتدا مشخصات آن شبکه دانش

وظیفه مدرسه است. ما با  آموزان دانشهای  کرد. چون تحویل کتاب کنندگان خوب کار نمی شد یا به خاطر حجم مراجعه می

ها  ایرانی یا افغانی کتاب بدهیم. چون اسم آن آموزان دانششدیم. امسال نتوانستیم سر موقع به خیلی از  مشکل مواجه می

، برنامه شاد آموزان دانشداد یا گاهی با تغییر خط شماره تلفن  شده بود و نشان نمی بااینکه در سیستم ثبت کرده بودیم پاک

ها و امور مدرسه به فضای مجازی مشکالتی به همراه داشته است که از ضعیف  انتقال آموزش« شد. ها نیز دچار مسئله می آن

ضمن خدمت کارآمد ناشی  های دورههای الزم یا نبود  تجهیزات و نبود زیرساخت بودن سرعت اینترنت، عدم دسترسی به

های مدیر مدرسه ابتدایی در رابطه با تجارب وی از مدیریت در دوران کرونا،  (. تحلیل روایت1400)حاجی و دیگران، شود می

 شده است. بندی در جدول زیر طبقه
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 ه ابتداییهای مدیر مدرس تحلیل روایت بندی طبقه -1جدول 

 

 گیری نتیجه

آموزی، توجه به نقش مدیران مدارس  به دنیای علم آموزان دانشی ورود  اولین دوره عنوان بهبا توجه به اهمیت دوره ابتدایی 

مندی از تجارب زیسته آنان ما را در  های مدیران مدارس ابتدایی و بهره ابتدایی انکارناپذیر است. به همین دلیل بررسی روایت

معنی نیست و ما از طریق شنیدن  های آنان بی زیرا روایت کند میگیری برای دوران پساکرونا داللت  تصمیم جهت

ای در  های مدیر مدرسه رو روایت (. ازاین1،2007کنیم )کالندینین هایشان برای ساختن زندگی و جامعه خود استفاده می روایت

پژوهش در چهار  های یافتههدفمند موردبررسی قرار گرفت.  صورت هبوپرورش  سال خدمت در آموزش 30باسابقه  19منطقه 

 های مردمی )منابع مالی( مشارکت -2شوک ناگهانی )بالتکلیفی در مواجه با شیوع بیماری(. -1دسته 

 های سیستماندر احواالت قطعی  -4تشکیل شورای حل اختالف در مدرسه )مشکالت عاطفی ناشی از کرونا(  -3 

پژوهش با تجاربی که سینگسانگ و  های یافتهها( تحلیل شدند.  های درسی )زیرساخت مشکالت توزیع کتابآموزی و  دانش

کنند در یک راستا قرار دارد به این صورت که مدیران مدارس ابتدایی  ( در پژوهش خود به آن اشاره می2021) 2ونگپراسیت

 های کالسطالعات را در اختیار آنان قرار دهند. عالوه بر این های ارتباطی خود را با والدین ایجاد و حفظ کنند و ا کانال

در مدرسه، تدابیر الزم برای  آموزان دانشآنالین با اعالم قبلی و در زمان مشخصی برگزار شود و در صورت لزوم به حضور 

( بود که اشتراک اطالعات از 2020) 3متکالفه و پرز های یافتهراستا با  جلوگیری از شیوع بیماری اندیشیده شود. این نتایج هم

های مدیر مدرسه،  دانستند. به نظر پژوهشگر بخشی از روایت طریق فضای مجازی را در تسهیل آموزش دوره کرونا مؤثر می

( که بر اطاعت 2021) 4سینگسانگ و ونگپراسیت های یافتهو دقیقاً با بخشی از  کند میوضوح منتقل  تمرکز نظام آموزشی را به

گیری اشاره دارند، در یک راستا قرار دارد. بنا بر  چرای معلمان و کارمندان از مافوق و عدم استقالل در تصمیمو چون بی

هایی مانند شیوع بیماری کرونا  شدن با پدیده حلقه مفقوده مواجه« مدیریت بحران آموزشی»ها، پژوهشگر معتقد است  یافته

ریزی،  ادی باعث کمتر شدن مشکالت حین بحران خواهد شد. درواقع برنامههای فناوری در زمان ع بوده و توجه به زیرساخت

روند  مدیریت بحران آموزشی به شمار می های مؤلفههای اطالعاتی و ارتباطی و مشارکت تیمی از  رهبری، حوزه های مهارت

رس ابتدایی تسهیل خواهد ها، مدیریت بحران آموزشی را برای مدیران مدا ( و تقویت هر یک از این مؤلفه5،2021)سماوی

یا هر عامل  آموزان دانشاحتمالی اثرگذار بر روند آموزشی مانند اولیاء  های مؤلفه بینی پیشنمود. عالوه بر این، تعریف و 
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شناسی مثبت نقش به سزایی در  مندی از روان هایی را کمتر کند. همچنین بهره ابهام مواجهه با چنین بحران تواند میدیگری 

هایی برای آنان خواهد داشت )واترز و  های اعضا، توصیه ها و دغدغه المت روان جامعه دارد و ضمن شناخت استرستأمین س

خاص برای  طور بهوپرورش  در آموزش  های مشاوره گروه شود میرو پیشنهاد  (. ازاین2،2021؛ فریثلر و دیگران1،2021دیگران
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 مثابه چالش برنامه درسی و آموزش در عصر پساکرونا پژوهی به در آینده یتیوضع یب

 کارمند دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران، رقیه باقر نژاد

 ریزی درسی، دانشگاه آزاد، اسالمشهر، ایران دانشیار گروه برنامه، علیرضا عراقیه

 مقدمه

. نظرام  باشرد  میمثابه چالش برنامه درسی و آموزش در عصر پساکرونا  پژوهی به یندههدف این پژوهش تبیین بی وضعیتی در آ

های مناسب  گذاری که باید با ابزارها و رویکردها و سیاست شود میهای مختلفی در طول زمان روبرو  آموزشی همواره با چالش

کررده و بررای    بینی پیشکه تحوالت را  دهد میان را پژوهی در آموزش با ابزارهای خود این امک ها گذر کند. آینده بتواند از آن

 صرورت  بره های مختلفی را طراحی و اجرا نماید. واکنش ما به آینده و تحوالت آن باید فعاالنه باشد نره   مواجه با آن استراتژی

ی جدیردی را  هرا  گیری ویروس کرونا در سراسر دنیاسرت و بحرران   العمل باشد. یکی از این تحوالت همه منفعالنه و یا عکس

. تجربره  شرود  مری احسراس   گرذاری  سیاسرت پژوهی در فرایند  در حوزه آموزش ایجاد کرده است. درنتیجه نیاز به آینده ویژه به

کره   ازآنجرایی  .شرود  نمیچیز جایگزین  هایی است که با هیچ های حضوری واجد ارزش حاکی از آن است که آموزش شده کسب

باید با بررسی و بازنگری مداوم تالش شود که برنامه درسی با غنرای   ، مییابد میمفهوم آموزش از طریق برنامه درسی معنا و 

بنابراین مسئله اصلی این است که های پرشتاب آینده پاسخ دهد؛  کامل و علمی خود بتواند به تمام نیازهای کنونی و دگرگونی

ارائره کررد؟    توان میدرسی و آموزش در عصر پساکرونا  مثابه چالش برنامه پژوهی به چه تبیینی برای بی وضعیتی در آینده -1

های درسی و نداشتن برنامره مشرخص و در مواجهره برا چرالش بره وجرود آمرده          راهکار ایجابی برای آماده نبودن برنامه -2

 کدامست؟

 ترکیب نتایج

ارائه  توان میش در عصر پساکرونا مثابه چالش برنامه درسی و آموز پژوهی به مسئله اول: چه تبیینی برای بی وضعیتی در آینده

 کرد؟

رود. آمراده نبرودن    شده جهان در دوران اپیدمی ویروس کرونا بره شرمار مری    های دگرگون ترین کانون نهاد آموزش از اساسی 

نشرده برنامره    بینی های پیش گونه اتفاقات ازجمله مصادیق چالش جامعه تعلیم و تربیت و نداشتن برنامه مشخص نسبت به این

پژوهری نباشرد و نتوانرد     اگر نظام آموزشی کشور مبتنی بر آینرده (. 1400رود )صفایی موحد و محمدی پویا، رسی به شمار مید

ها ارائره داده   نگری اعضای خود را ارتقا دهد، قادر نخواهد بود تا برون داد چندان مفیدی در مواجهه با این چالش توانایی آینده

(؛ 1396ای از دست خواهد داد )کشاورزی، یارمحمدیان و نادی، عرضه دون ارائه دستاورد قابلهای خود را ب و بسیاری از فرصت

بنابراین بدون داشتن یک برنامه استراتژیک و راهبردی مشخص، مدارس اثربخشی خود را از دست خواهنرد داد و در شررایط   

هرای خرود را تردوین     برنامره  یک و آینده نگارانه،وپرورش نتواند بر اساس یک مدل استراتژ کرونا و پساکرونا، چنانچه آموزش

نوعی بی وضعیتی دچار شده و با اسرنادی کره بررای     نماید؛ به مناسب ارائه های عملیاتی نموده و راهبردها و راهکارها و برنامه

بی و مجازی و حتی پسا کرونرا دوران سرختی را مردیریت کررده و آثرار سرل       های کالسشده در  برنامه درسی حضوری نوشته
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غیرعلمری، غیرر    بینی خواهد بود. در این شرایط منطقی است کره از اقردامات   پیش ایجابی چنین مسیری نامشخص و غیرقابل

است، تضرمین گرردد )فرالح نرژاد، پرویرزی و       اجتناب شده و کیفیت برنامه و راهی که در پیش ،مند نظامغیر  سیستماتیک و

ریرزی کرافی انجرام بگیررد      ید قبل از اقدام به انجام کار، تالش با تأمل و برنامه(. برای دستیابی به این هدف با1399اکبری، 

تغییرر   شرکل معنراداری   آن به از پیش به کرونا نسبت از بعد اجتماعی ناشی از مدرسه ( زیرا کارکردهای1397)خلیفه و خلیفه، 

 .ک کنند، در معرض آسیب قرار خواهند گرفتخواهد کرد. در چنین شرایطی کسانی که نتوانند پیوندهای اجتماعی جدید را در

 با مدل یادگیری این موضوع چون و های علوم انسانی و هنر افزایش خواهد یافت شاگردان برای تحصیل در رشته های انگیزه

)آذربایجرانی،   گرردد  مری ایجراد   انتخاب رشته تحصریلی  های جدیدی بر سر بحث است، تضاد در کرونا از والدین پیش اکثریت

اجبار، چالش جدید مردارس خواهرد شرد و معلرم دیگرر، فقرط        در کالس درس بر اساس  آموزان دانش(. محصور کردن 1399

او نقش تسهیل گر امور آموزش و یادگیری را بر عهرده دارد )فرالح نرژاد؛ پرویرزی و      بینانه، سخنگو نیست بلکه با نگاه خوش

نظام آموزش و یادگیری الکترونیکی و آموزش آنالین  موزش حضوری بهاز نظام آآموزش  های شیوه( و تغییر در 1399اکبری، 

درنتیجه، موقعیت کرونرایی در حروزه آمروزش     (.1399حقیقتی است که قابل کتمان نیست )تقی زاده، حاجی و محمدی مهر، 

آشنایی برا  -2موزش آ برای کالس فضای خلق و آفرینش نوع دیگری از اشکال -نوین سه پیامد دارد: ا های فناوریواسطه  به

 های جدید خلق ذهنیت-3فنون متفاوت یادگیری برای محصالن 

تحصیلی و والدین نسبت به تحروالت در آینرده عروض     های دورهدر  آموزان دانشبنابراین باید نگرش معلمان، مدیران و حتی 

هرای الزم را بررای    بینی ار آیند و پیشبا تفکر خالق به ب آموزان دانششود؛ برنامه درسی و مطالب را طوری تدوین نمایند که 

پژوهری   پژوهش محورانه جهت رفع مشکالت آینده عمل کننرد و آینرده   ( و2020ریمرز و شلیچر، تغییر در آینده مهیا نمایند )

 (.1399های اجرایی مدارس باشد. )حافظی، جزء الینفک برنامه

ی و نداشتن برنامه مشخص و در مواجهه با چالش به وجود آمده های درس راهکار ایجابی برای آماده نبودن برنامه مسئله دوم:

 کدامست؟

پژوهی در خصوص آن و حفظ فاصله معقول و منطقی بین علم  های درسی بادانش و تکنولوژی و آینده همگانی و پیوند برنامه

برا رویکررد ایجرابی بردان     هایی اسرت کره بایرد     از اهداف و برنامه شود میروز و آنچه در مدارس و مؤسسات آموزشی تدوین 

مسرائل حرال و آینرده     توانرد  مری سرو   نگریسته شود. تعمیم و تسهیل تعلیم و تربیت به کمک فناوری اطالعات جدید از یرک 

 هرا  مهرارت های درسی با انتقال دانش، نگرش و  های درسی را موردتوجه و پاسخگویی قرار داده و از طرف دیگر برنامه برنامه

 ت تکنولوژی خواهد داشت.نقش بسزایی در پیشرف

شردن توجره داشرته و برا      با رویکردی خردمندانه به فرایند جهانی توانند میهای درسی کشورهای مختلف  در این دوران برنامه

های درسی  زیستی، نقش اثربخش و کارآمدی در تعلیم و تربیت داشته باشند. برنامه ها از طریق هم وری از فرصت صلح و بهره

اندیشی را از طریق اصالح رابطه معلم و شاگرد درراه نیل بره مشرارکت همگرانی در فراینرد      گفتمان و اشاعه همباید مقدمات 

 گیری، فراهم سازد. تصمیم

های غیردرسی )غیررسمی( و لزوم توجه به مشرارکت همگرانی    راهکار ایجابی بعدی انطباق و همسویی برنامه درسی با برنامه

 تروان  مری کره   آموزان دانشظام آموزشی از مدیران وزارتی گرفته تا معلمان و والدین و همچنین های ن گیری در فرایند تصمیم
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های فرهنگری و   ها را جزوی از خانواده نظام آموزشی قلمداد نمود. همچنین توجه به مشارکت مراکز غیررسمی مانند کانون آن

هرای آینرده اثرربخش ظراهر شروند. در ادامره        ذر از چرالش برای حل مسئله و گ توانند میها  خانه ها و کتاب هنری، پژوهشکده

داشرته باشرد و    آمروزان  دانرش سوی تفکر خالق  های درسی باید رویکرد جدی به گفت که رویکرد برنامه توان میراهکارهایی 

 (.1397محوری است )خلیفه و خلیفه، آموز دانشسوی  الزمه آن دوری از حافظه محوری و رفتن به

 گیری نتیجه

ترا برا یکردیگر تعامرل داشرته و       گرردد  مری منزله فرصتی برای متخصصان برنامه درسی و مربیران محسروب    کرونا به بحران

هرای   ( و این فرصت تفکر و تعامل مجدد نقش کلیدی در آموزش نسل2020های یادگیری مشترکی ایجاد کنند )روس،  زمینه

هرای درسری برر عهرده      های زیرساختی برنامره  بودها و نقصها، کم ( و همچنین شناسایی ضعف2020آینده )لوترا و مکنزی، 

( و این خود نقطه آغازی برای تداوم و ارتقاء کیفیت بحث آموزش مجازی در آینده است؛ بنرابراین  2020خواهد داشت )باهی، 

قیره و همکراران،   های درسی باید موردتوجه جدی قررار بگیررد )عرا   پژوهی و قیام به عمل در برنامه عمل فکورانه در اثر آینده

و برا تأمرل در آینرده    یادگیری ترکیبی باید طراحی و اجراشرده  جدید آموزشی مانند  های شیوه(. از سوی دیگر الگوهای 1397

هرای   های آموزشی به دست آورده و به دنبال کشف موقعیت تصویری روشن از وضعیت فناوری یادگیری و تأثیر آن بر فعالیت

هرای فرهنگری و اجتمراعی ناشری از شررایط       آسریب  بینی پیشناشی از تغییرات محیطی باشیم. جدید در حوزه نظام آموزشی 

هرای نهراد نظرام     نامتعین آموزشی و لزوم بازبینی راهبردها و اهداف نهاد نظام آموزشی و ایجاد انعطاف در ساختار و مأموریت

مدیران مدارس با توجه به واقعیات محیط . به گردد میهای جدید نظام آموزشی متناسب با آینده محسوب  آموزشی از نیازمندی

هرای یرادگیری الکترونیکری     اداری و مالی داده شود و زیرساخت ،داخل و خارج مدرسه، اختیارات الزم از بعد آموزشی، تربیتی

ام سراعات  افزاری و نیز مکان و فضای مناسب برای استفاده مدیران و معلمران در مردارس )در تمر    افزاری و نرم اعم از سخت

های آموزشی برای معلمان جهرت تعامرل برا همردیگر و طررح       ها در مدرسه( فراهم شود. در این راستا، ایجاد کانال حضور آن

 .برای مواجهه با شرایط موجود مؤثر باشد تواند میهای نو  مسائل آموزشی و اشتراک ایده

 الش، پساکروناپژوهی، بی وضعیتی، آموزش، چ برنامه درسی، آینده واژگان کلیدی:

 منابع

 مؤسسه فرهنگی، هنری، پژوهشی سرو یاسین.های تربیتی پسا کرونا.  چالش(. 1399آذربایجانی، احمدرضا )
های آموزش عالی در دوران باندمی کرونا در ایران  ها و فرصت (. مطالعه تطبیقی چالش1399تقی زاده، سعیده؛ حاجی، جمال و محمدی مهر، مژگان )

 .57-47: 27، شماره 8، سال مه پرستار و پزشک در رزمفصلنا و جهان.

 .مدیریت و علوم انسانی در ایران های پژوهشالمللی  ششمین کنفرانس بینریزی درسی.  پژوهی در برنامه (. نقش آینده1399حافظی، اکرم )

، فصرلنامه آمروزش پژوهری   تعلیم و تربیرت نروین.    پژوهی و نقش و اهداف آن در برنامه درسی (. رویکرد آینده1397خلیفه، رضا و خلیفه، مصطفی )
 .43-31: 15شماره 

دو فصلنامه نظریه و عمل عصر کرونا و پساکرونا،  پیامد عنوان به نشده؛ بینی پیش برنامه درسی (.1400صفایی موحد، سعید و محمدی پویا، سهراب )
 .154-119: 17، سال نهم، شماره در برنامه درسی

المللی تحوالت نوین در مدیریت، اقتصراد   دومین کنفرانس بین "پژوهی در ارتقاء برنامه درسی تبیین آینده "(.1397نژاد، رقیه ) عراقیه، علیرضا و باقر
 . تهران.و حسابداری
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: COVID-19 یماریبهای آموزش مجازی مناطق کم برخوردار در دوره  چالش

 پژوهانه جستاری روایت

ریزی درسی، دانشگاه فردوسی مشهد/ مدرس دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید هاشمی  دانشجوی دکتری برنامه، 1زهرا اسالمیان

 نژاد، مشهد، ایران

 نشگاه فرهنگیان، پردیس شهید هاشمی نژاد، مشهد، ایراندانشجوی کارشناسی آموزش ریاضی، دا، 2زهرا عبدی

 دانشجوی کارشناسی آموزش ریاضی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید هاشمی نژاد، مشهد، ایران، 3هدی مهرباقرپور

 مقدمه

المت زندگی تهدیدی جدی برای س عنوان بهتدریج شیوع پیدا کرد و  ( در سراسر دنیا به2019از دسامبر سال ) 4ویروس کرونا

تعلیم و تربیت جهان نیز همچون سایر  یها نظام(. 2020و همکاران  5انسان در سراسر جهان شناخته شد )گارفین ها یلیونم

دبیر کل یونسکو هشدار داد که مقیاس جهانی و  6. آندری آزوالیالزاند نبوده، از تأثیرات منفی این بیماری در امان ها بخش

حق آموزش را تهدید کند  تواند مینظیر است و در صورت طوالنی شدن،  لیل ویروس کرونا بیسرعت اختالل آموزشی به د

در اکثر کشورهای دنیا، آموزش حضوری در مدارس تعطیل گشت و جای  یریگ همه(. به دنبال این 2020و همکاران،  7)اونیما

به  آموزان دانشزشی در آموزش و پیوند دادن خود را به آموزش مجازی داد. امروزه بیش از هر زمان دیگری تکنولوژی آمو

 های یرساختزمجازی نیازمند  صورت به(. برگزاری آموزش 1394)زنگنه،  کند میجدید یادگیری، نقش ایفا  یها فرصت

)برزگر و  باشد میافزاری، فرهنگی و ...  افزاری و نرم سازمانی، تکنولوژیکی و مخابراتی، سخت های یرساختزاساسی از قبیل 

 در مناطق کم ها یرساختزکه این  (. درحالی1396؛ باقری مجد و صدقی بوکانی، 1395؛ سعدی و همکاران، 1391همکاران، 

 صورت بهدار و محروم کشور در وضع بسیار نامطلوبی قرار دارد، لذا مشکالت ناشی از تعطیلی مدارس و اجرای آموزش ربرخو

رو، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این  برخوردار شهری بوده است. ازاینمجازی در این مناطق، بسیار حادتر از مناطق 

و چه راهکارهایی جهت مقابله با  اند بودهها و مشکالتی در آموزش مجازی مواجه  پرسش که معلمان این مناطق با چه چالش

 اند، صورت پذیرفته است. ها اتخاذ کرده آن

 روش پژوهش

روایت پژوهی انجام شده است. جهت گردآوری تجارب زیسته معلمان،  ی یوهشکیفی و به  پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد

 که شدند تنظیم ای گونه به مصاحبه تلفنی استفاده شده است. سؤاالت صورت بهاز مصاحبه نیمه ساختاریافته و مصاحبه روایی 

                                                           
1. Zahra.es68@gmail.com 
2. zahra.abdi8083@gmail.com 
3. hodamehr.2000@gmail.com 
4. Coronavirus 
5. Garfin 
6. Andrey Azoulayals 
7. Onyema 
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کنندگان پژوهش دو معلم  نماید. مشارکت تشویق ،خود در دوره کرونا معلومی و تجارب زیست شده ها داستانگفتن  به را معلم

ساله و دارای مدرک لیسانس و معلم علوم دوره اول متوسطه در منطقه کم برخوردار  45ها  که یکی از آن اند بودهخانم 

ساله دارای مدرک دکتری شیمی عالی و معلم شیمی پایه دوازدهم در منطقه کم  38تبادکان شهرستان مشهد و دیگری نیز 

ها در دوره شیوع کرونا و آموزش  . علت اصلی انتخاب این دو معلم، تدریس آناند بودهبرخوردار راز و جرگالن خراسان شمالی 

کامل ضبط و سپس  طور به ها مصاحبه. اند بوده یا ارزندهمجازی در مناطق محروم بوده است که حامل تجربیات زیسته 

پژوهش نیز  های یافته. برای حصول اعتبار اند شدهاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و با استفاده از شیوه کدگذ اند شدهمکتوب 

چنین با استفاده از روش سه سویه سازی تحلیل  کنندگان پژوهش و هم توسط مشارکت ها یافتهاز روش بازبینی و ارزیابی 

 توسط سه پژوهشگر انجام شده است. ها داده

 پژوهش های یافته

های زیرساختی  های آموزش مجازی شامل چالش از تحلیل تجارب زیسته دو معلم عبارتند از: الف. چالشنتایج پژوهش حاضر 

ها. در ادامه ضمن ارائه مراحل تحلیل در  های فرهنگی و خانوادگی؛ ب. راهکارهای مواجهه با چالش و تجهیزاتی و چالش

 قالب جدول، به شرح مختصر هرکدام پرداخته شده است.

و مضامین ها مقولها، کده -1جدول 
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 های آموزش مجازی چالش

 های زیرساختی و تجهیزاتی الف. چالش

مشکالت و کمبودهای مربوط به امکانات زیرساختی  اند بودهاین مناطق با آن روبرو  آموزان دانشکه  ییها چالشترین  از مهم

 اند عبارتها برحسب تجارب زیست شده معلمان،  الشجهت استفاده از آموزش مجازی بوده است. برخی از این چ ای ینهزمو 

 از:

 عدم دسترسی مطلوب به اینترنت -1

که این امر در این مناطق، در سطح بسیار  باشد مییکی از ضروریات آموزش مجازی، وجود اینترنت با سرعت مطلوب 

ر یک روستا برق کل روستا رفته بود، سر یک امتحان مستمر د»باره بیان داشت:  نامطلوبی قرار داشت. معلم شماره دو دراین

او  «.پاسخگو نبود، امتحان کنسل شد 2و اینترنت داده همراه داد یمجواب  1وای فای صورت بهچون در آنجا فقط اینترنت 

به دلیل دسترسی ضعیف به اینترنت در آن منطقه، روز اینترنت جوابگو نبود، برای همین از »همچنین گفته است: 

 «.مطالب درسی رو دانلود و مرور کنند ها شبتا  خواستم می آموزان دانش

 مشکالت مربوط به سامانه شاد -2

. اند بودهاین مناطق در استفاده از سامانه شاد با مشکل مواجه  آموزان دانشبا توجه به تجارب زیسته معلمان پژوهش حاضر، 

معلم شماره دو «. داشت و پوشش دهی خوبی نداشت افزار شاد ابتدا مشکالت خودش رو نرم»معلم شماره دو اشاره کرده است 

که حتماً حدود ساعت ده و نیم، یازده  خواستم می آموزان دانشبا توجه به ترافیکی که در سامانه شاد بود از »نیز گفته است 

 «.شب، مطالبی که تدریس کردم را دانلود کنند

 به تلفن هوشمند یا تبلت آموز دانشعدم دسترسی  -3

به ابزار یادگیری از قبیل گوشی و تبلت از مشکالت مهم این مناطق بوده است. معلم شماره یک  آموزان انشدعدم دسترسی 

نه خودشان و نه  آموزان دانش% از 20تقریبی از هر کالس حدود  طور بهدر همان ابتدا »باره بیان داشته است  دراین

نفری روستایی، پانزده نفر این مشکل  مثالً در مدرسه دویست گوشی هوشمند و دسترسی به اینترنت نداشتند. یشانها خانواده

با توجه به  ها بچهشده برای برخی  تبلت تهیه»باره گفته است:  معلم شماره دو نیز دراین«. را داشتند که یک نفر هم زیاد است

بعد از نکته برداری، مطالب تمام موارد درسی را ذخیره کند و متأسفانه باید همیشه  توانست ینمظرفیت پایینی که داشت، 

 «.شد یمو مطالب جدید دوباره جایگزین  شد یمقدیم پاک 

 های فرهنگی و خانوادگی ب. چالش

است که بر سر راه آموزش و  ییها چالشها، باورها و برخی تعصبات فکری و فرهنگی نیز از  وضعیت نامناسب معیشتی خانواده

 از: اند عبارت اند بودهکه معلمان با آن مواجه  ییها چالشارد. برخی از یادگیری در این مناطق کم برخوردار وجود د

 از فضای مجازی آموز دانشها در برابر استفاده  تعصب و مقاومت خانواده -1

                                                           
1. Wi-Fi 
2. Mobile Data 
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هوشمند و آموزش  های یگوش، در برابر استفاده از ها یطمحها به دلیل نوع تفکر و فرهنگ حاکم بر آن  برخی از خانواده

هایی که تعصبات  در آغاز پاندمی کرونا بعضی از خانواده». معلم شماره دو اظهار داشته است اند داده یمشان مجازی مقاومت ن

هوشمند بروند، بعد از  های یگوشفرزندانشان به سمت استفاده از  دادند ینمعنوان اجازه  هیچ قومی و مذهبی داشتند؛ به

درسی، گوشی را به دخترشان  های کالسزمانیِ  ی بازهدر همان شان کردیم که فقط  بسیار راضی یها صحبتو  ها تالش

معلم شماره «. بکنید توانید ینمخارج از زمان کالس جزوه بنویسید، تصورش را هم  کرد ینمحتی فرصت  آموز دانشبدهند. 

سنتی هستند و  یا خانوادهدر  آموزان دانشکه  کنیم یمتدریس  یا منطقهبا توجه به اینکه ما در »نیز نقل کرده است  یک

فشارهای روانی بیشتری قرار بگیرند.  دختر کمتر بها داده شود و یا اینکه دختران تحت آموز دانشها به  شاید در این خانواده

ها دختر نباید از یک سنی بیشتر تحصیل کند یا اگر تحصیل داشته باشد نباید از دنیای مجازی به دلیل  چون به باور آن

گذاشتیم توجیهشان  آموزان دانش، استفاده کند. خدا رو شکر ما توانستیم با جلساتی که برای اولیای این احتمالی های یبآس

فقط در همان ساعت مقرر مطالب  آموزان دانشوالدین نصب شود و  های یگوشافزار شاد در  کنیم و ازشون خواستیم که نرم

 «.بارگذاری شده را دریافت کنند

 فقر مالی خانواده به علت آموز دانشاشتغال  -2

ها فرزندان برای کمک به  وضعیت رفاهی زندگی ساکنان مناطق محروم از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست و در اغلب خانواده

یکی از »حتی در ساعات کالسی نیز کار کنند. معلم شماره یک اظهار داشته است:  اند بودهامرارمعاش خانواده مجبور 

شده به او داده شده بود، مجبور بود برای خرج خود،  های تهیه رسخوان کالس که یکی از گوشیبسیار خوب و د آموزان دانش

و  داد ینمبرای برادر و خواهرانش تمام صبح و ظهر را سرکار باشد و صاحبکارش نیز به او اجازه حضور در کالسش را 

حالل  دهم میحقوقی که بهت  یتاه کالساگر زمانی که حواسم نبود سرت را توی گوشی کنی و بروی سر  گفت یم

 «.نیست

 ها راهکارهای مواجهه با چالش

در  آموزان دانشصورت گرفته و راهکارهای اتخاذشده توسط معلمان جهت رفع موانع آموزش و یادگیری  یها تالشترین  مهم

 این مناطق عبارتند از:

 بضاعت یب آموزان دانشتهیه تبلت و گوشی هوشمند توسط مدرسه برای  -1

. تجربه اند کردهاین مناطق  بضاعت یب آموزان دانشلمان با همکاری مدرسه و افراد خیّر اقدام به تهیه گوشی و تبلت برای مع

آموزانی که گوشی هوشمند نداشتند، از طریق خود اداره و مدرسه شناسایی شدند و به کمک  دانش»باره:  معلم شماره دو دراین

آموزانی که از یک روستا  روزی است، دو یا سه تا از دانش شبانه یا مدرسهگرفت. چون این ها قرار  خیرین گوشی در اختیار آن

مشترک از  صورت بهتوانستند  آموزان دانشها بارگذاری شد و  ، یک تبلت در اختیارشان قرار گرفت و مطالب روی آناند بوده

درسه تدابیری دید و به کمک معلمان مدرسه و انجمن م»باره گفته است  معلم شماره یک نیز دراین«. آن تبلت استفاده کنند

خوان و مستعد بودند گوشی  گزینش شدند و به کسانی که درس آموزان دانشگوشی تهیه کنند سپس  اولیا توانستند دو الی سه

 «.تعلق گرفت

 آنالین صورت بهها  ها جهت برگزاری برخی از کالس هماهنگی معلم با خانواده -2
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 های یهماهنگآنالین، معلمان  صورت بهها  است اما برای برگزاری برخی از کالس شده یمین برگزار آفال صورت بهآموزش  

 شود میآفالین برگزار  صورت بهها  اکثر کالس»اند. معلم شماره یک گفته است:  داده انجام می آموزان دانشالزم را با خانواده 

با پدر و مادر و یا گاهی با برادر و  آموز دانشتا  شود میرسانی  قبل اطالعآنالین برگزار بشود، از  صورت بهو اگر کالس بخواهد 

الزم را داشته باشد. برای مثال فقط در همان روز پدر گوشی همراه خود را در اختیار فرزندش قرار  های یهماهنگخواهر خود 

 «.کند میاستفاده  اش یگوشاز  گردد یبرمو شب که به خانه  دهد می

 آموز دانشن ارزشیابی در ساعت مناسب و در نظر گرفتن شرایط برگزاری آزمو -3

از سرکار برگشته باشند و  آموزان دانشدر زمانی غیر از ساعت کالسی آزمون را برگزار کنند، زمانی که  اند بودهمعلمان مجبور 

را خارج  ها آزمونتایم برگزاری »ت: های روزانه فارغ شده و در خانه باشند. معلم شماره یک گفته اس یا والدین از کار و فعالیت

که  هایی یگوشیا سرکار هستند یا  ها بچهبه دلیل اینکه  گذاشتیم میعصر  8تا  6از کالس درسی و بیشتر اوقات در ساعات 

من برای سنجش عادالنه »او همچنین درباره نحوه سنجش خود گفته است «. دارند با پدر و مادرشان مشترک است

، آموز دانشازجمله نداشتن گوشی، سرعت اینترنت  آموزان دانشرو در نظر گرفتم؛ یعنی تمام مسائل  آموزان دانش های یتموقع

و فقط به نمره برگه بسنده  گرفتم میسر کالس و بقیه موارد را در نظر  آموز دانشتعداد فرزندان در خانواده، فعالیت 

 «.کردم نمی

 آفالین صورت بهتهیه محتوای درسی و آموزشی  -4

 صورت بهو  کردند میبه دلیل ضعف اینترنت و مشکالت مربوط به ابزار یادگیری، معلمان محتوای درسی را از قبل آماده 

من سعی کردم که همیشه در ساعتی از روز که ». معلم شماره دو گفته است دادند میقرار  آموزان دانشآفالین در اختیار 

شروع کالس ضبط کنم و شب در هر کالس بارگذاری کنم. لذا سر کالس فقط بود مباحث درسی را قبل از  تر یقواینترنت 

او همچنین درباره نحوه «. باشم آموزان دانشپاسخگوی  کردم میکالسی نیز سعی  یها ساعتحالت مروری داشت. در 

وایت برد و فهم نبود، من با استفاده از تخته  برای مباحث عملی که با ویس قابل»گونه گفت  تدریس درس عملی این

یا  ای یقهدقیک  های یلمف، با ضبط آموزان دانشافزاری که در اختیار داشتم مطالب رو توضیح دادم و با توجه به نت ضعیف  نرم

آموزانم را  یک معلم شرایط تمام دانش عنوان به»معلم شماره یک نیز گفته است « در اختیارشان قرار دادم ای یقهدقیک و نیم 

اگر یک نفر هم دسترسی نداشت، از آموزش عقب نمانَد، به همین علت یک سری جزوه و فیلم از  سنجیدم تا حتی می

به  ها یلمفسیستم نداشت، برای دیدن آن  آموز دانشحال چون  ، باایندادم یمو به معاون مدرسه  کردم میمحتوای درس تهیه 

 «.کرد یمنت مراجعه  کافی

 مدرسهحضوری در  صورت بهبرگزاری جلسات محدود  -5

حضوری  صورت بهجهت برگزاری برخی جلسات  هایی یزیر برنامهمعلمان  آموزان دانشبرای آگاهی از وضعیت یادگیری 

ها در  ما در مدرسه حضور پیدا کردیم و با توجه به اینکه کالس»باره گفته است  . معلم شماره دو درایناند داده یمترتیب 

رفع اشکال برای  عنوان بهر ساعت کالسی که در هفته داشتیم، دو ساعتش را مناطق محروم خیلی شلوغ نیست، ما از چها

دو نفر در کالس حضور داشته باشند. همان حضور یک  -دو نفر صورت بهرا ملزم کردیم که  ها بچهقرار دادیم و  ها بچه
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که چقدر با درس ارتباط برقرار  یک بازخورد بگیریم و بدانیم ها بچهکه ما از  شد یمدر کالس در طی یک ماه باعث  یا جلسه

 «.هایی را برایشان در نظر بگیریم حل کردند و چقدر با این درس بیگانه هستند تا راه

 گیری نتیجه

؛ باقری 1395؛ سعدی و همکاران،1391مجازی نیازمند الزاماتی اساسی است )برزگر و همکاران، صورت بهبرگزاری آموزش  

رو خواهد شد. به  آموزش و یادگیری با اختالل روبه یها برنامهها،  ر صورت عدم وجود آن( که د1396مجد و صدقی بوکانی،

دلیل سطح نامطلوب امکانات زیرساختی موردنیاز برای آموزش مجازی از قبیل عدم دسترسی مطلوب به اینترنت و 

ی در پژوهش حاضر، آموزش ها در مناطق محروم موردبررس هوشمند و مشکالت فرهنگی و اقتصادی خانواده های سیستم

رو بوده است. بر اساس تجربیات زیسته دو  روبه ای یدهعدها و مشکالتی  ها، با چالش و خانواده آموز دانشمجازی برای معلم، 

افزون بر مسئله فنی و علمی، مسئله فرهنگی و  رسد میمعلم پژوهش حاضر در مناطق محروم در دوره بیماری کرونا، به نظر 

اصولی و راهگشا جهت رسیدن به سطح  های یزیر برنامهکم بر مناطق محروم نیازمند توجه بیشتر و انجام اقتصادی حا

رو برای ارتقای آموزش و شکوفایی  . ازاینباشد می، زیرا آموزش به میزان زیادی متأثر از این عوامل کلیدی باشد میمطلوب 

الزم جهت  های ینهزم ربط یذش به کمک دیگر نهادهای وپرور این مناطق ضروری است آموزش آموزان دانشاستعداد 

به  یآموز دانشاستفاده از این نوع آموزش را فراهم آورد تا عدالت آموزشی برای همه فرزندان این مرزوبوم تحقق یابد و 

 خاطر مشکالت اقتصادی و فرهنگی و نبود این امکانات زیرساختی عقب نماند و یا دست از تحصیل برندارد.

 های آموزش مجازی ، مناطق کم برخوردار، چالش19آموزش مجازی، معلم، بیماری کووید ان کلیدی: واژگ

 منابع

(. طراحی الگوی آمادگی آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی مهاباد. 1396باقری مجد، روح اله و صدقی بوکانی، ناصر )
 .149-172: 4، شماره 7دوره  یتی،آوری اطالعات و ارتباطات در علوم ترب فن

 (. مبانی نظری و عملی تکنولوژی آموزشی. تهران: آوای نور.1394زنگنه، حسین )

(. موانع توسعه آموزش الکترونیکی در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی 1395سامیان، مسعود ) سعدی، حشمت اله؛ میرزایی، خلیل؛ موحدی، رضا و

 .13-25 :4، شماره 10، دوره یج و آموزش کشاورزیترو های پژوهشسینا همدان، 
، (ای)مد یکیالکترون یریادگی (. از یادگیری الکترونیکی تا یادگیری سیار: مبانی نظری.1391زاده، حسین و برزگر، راضیه ) مقدم زاده، اصغر؛ دهقان

 .35-41: 2، شماره 3دوره 
Garfin, D. R., Silver, R. C. & Holman, E. A. (2020). The novel coronavirus (COVID-2019) 

outbreak: Amplification of public health consequences by media exposure. Health 

psychology, 39(5): 355. 
Onyema, E. M., Eucheria, N. C., Obafemi, F. A., Sen, S., Atonye, F. G., Sharma, A. & Alsayed, A. 

O. (2020). Impact of Coronavirus pandemic on education. Journal of Education and 

Practice, 11(13): 108-121. 
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عصر کرونا و  های مجازی در آموزش فراخوانی مدرسهتحلیل اهمیت و جایگاه 

 پساکرونا

 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران، 1زهرا بیک خورمیزی

 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران، 2سولماز نورآبادی

 مقدمه

در مورد چگونگی ادامره فراینرد    گیری یمتصم، نظام آموزشی با چالش بزرگی مواجه شد و آن 3به دلیل گسترش بیماری کرونا

از این اپیدمی؛ ایرن سرؤال مطررح     آموزان دانشآموزش و یادگیری است. مشکل این است که ضمن حفظ سالمت معلمان و 

مدرسره  »نیست، بلکه آموزش برا نحروه   است که روند آموزش چگونه باید ادامه یابد؟ الزم به ذکر است صرف آموزش مدنظر 

مدرسره  آموزشری را در ایرن دوران تردوین کننرد کره فراینرد        بایسرت  یممدنظر است. متخصصان نظام آموزشی « 4یفراخوان

در مواجهه با معلمان همانند قبل، رغبت و اشرتیاق داشرته باشرند. بره      آموزان دانشآسیب نبیند و  5و معلم فراخوانی یفراخوان

 صرورت  بره درس و مردارس را   های کالس توان میهست،  یمدرسه فراخوانمطرح معلم و  پرداز یهنظرکه  6یام پرکیاعتقاد ویل

را مطرح کرده است. در این نوع مدرسه، تمرام اعضرای مدرسره    « مدرسه خانوادگی»ویژه  صورت بهفراخوانی، رهبری کرد. او 

نوعی درگیر مدرسه زندگی هستند و خود را قسمتی از جامعه  فراد بهنسبت به رفاه و آرامش یکدیگر فکر مشغولی دارند. تمام ا

. به نظر وی، جو صمیمانه، روحیه مشارکتی و انتظارات منطقی و مثبرت؛ از عرواملی هسرتند کره در پیردایش      دانند یممدرسه 

 مدرسه زندگی خانوادگی نقش مهم و اساسی دارند.

 آمروز  دانرش ترین نکته در ایرن دیردگاه، براور بره      . مهمکند مییادگیری دعوت -را به فرایند یاددهی آموز دانشمعلم فراخوانی، 

بره   آمروزان  دانرش مشروق   توانرد  می ییها مهارتفردی توانمند، ارزشمند و مسئول است. معلم فراخوانی با استفاده از  عنوان به

، شروع شود و ترا مهرارت گروش    آموزان دانش از برقراری ارتباط مؤثر با تواند می ها مهارتیادگیری باشد. این -فرایند یاددهی

دادن مؤثر، صراحت داشتن نسبت به خود و دیگران، رعایت انضباط معقول، داشتن روحیه مناسب در مواجره برا مسرئله عردم     

که مردنظر ویلیرام پرکری     یمدرسه فراخوانگفت بحث  توان می(. 1943، 7پذیرش فراخواندن یا دعوت خویش ادامه یابد )میلر

دارد؛ یعنی تنهرا اعضرای جامعره مدرسره،      آموز دانشبه اعضای خانواده  ای یژهور دوران کرونا عالوه بر مدرسه، توجه است؛ د

شرده، مسرئله    ها هم نقش پررنگی در این شیوه آموزش خواهند داشت. با توجه به توضیحات ارائره  مدنظر نیست؛ بلکه خانواده

گاه سبک آموزش مجازی در دوران کرونا و پساکرونا با توجره بره نظریره    اصلی پژوهش عبارت است از: تحلیل اهمیت و جای

                                                           
1. Zh.beik213@gmail.com 
2. nourabadi@shahed.ac.ir 
3. COVID-19 
4. Invitational School 
5. Invitational Teacher 
6. William Watson Purkey 
7. Miller 
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در ایرن دوران   آمروزان  دانرش آنران و تعاملشران برا     یریگ ارتباطمدرسه فراخوانی پرکی، که به سبک تدریس معلمان و شیوه 

 پردازد. می

 روش پژوهش

و  توصیفی پژوهشی و بوده کیفی تحقیقات نوع زا حاضر تحقیق موضوع، ماهیت پژوهش، این در مطالعاتی منابع به توجه با

 یهرا  دهیر پد یا شرایط کردن توصیف ها، آن هدف که شود می شامل را هایی روش مجموعه توصیفی، پژوهش است. تحلیلی

 موضروع  یرا  موقعیت یک خصوصیات منظم و واقعی عینی، توصیف دنبال به پژوهشگر توصیفی روش موردبررسی است. در

 یرا  مجموعره مفراهیم   بهبرود  و فهم از است عبارت تحلیلی پژوهش هدف طرفی، (. از1375نراقی،  سیف و )نادری باشد می

 به اجررا  را ها پژوهش و نموده ساخت بندی را مسائل بیان، را مقاصد تفسیر، را تجربه ها آن برحسب که مفهومی ساختارهای

آموزنرده   و دقیق تصویری خواهد یمکه  است مفاهیم هب بخشیدن وضوح تحلیلی، پژوهش هدف دیگر، عبارت به آوریم. درمی

 (.1388، 1دهد )شورت به دست مفهوم ماهیت از

 پژوهش های یافته

و ( 2003 ،2های قدیم، شبکه یادگیری در درون خانواده محل تولد و زیست، اجتماع و قبیله واقع شده بود )دسانستیس در زمان

تدریج فکر تأسیس نهادهای آموزشی برای رفع نیازهای مهارتی فرردی   بشری، بهگستره یادگیری وسیع نبود. با تکامل جوامع 

حال خرانواده برخری از کارکردهرای آموزشری      یک نیاز مبرم شکل گرفت. درعین عنوان بهو اجتماعی و انتقال تجارب و دانش 

حروزه آمروزش موجرب ایجراد     خود را حفظ نمود و شبکه روابط اجتماعی نیز کارکردهای آموزشی خاص خود را یافت. وسعت 

تخصصری، مبرادرت بره انجرام      یهرا  حروزه عمومی یرا در   طور بهخاص خود  های شیوهنهادهای گوناگون آموزشی شد که به 

نروین، عرصره    هرای  فنراوری ظهرور   ویرژه  بره . نیازهای جدید، گستردگی تقاضا، تکامل ابزار و نمودند یمهای فراگیری  فعالیت

و رویکردهای نوینی در عرصه آموزش مطرح شد. یکی از این رویکردها که در نوع خود  کرد یمیعظآموزش را دچار تحوالت 

طور کشور ایران  در دوران شیوع کرونا آموزش مجازی در اکثر کشورها و همین منشأ تحول شگرفی شد، آموزش مجازی بود.

درسری طبرق    یها برنامهی دچار وقفه نشود و اجتماع یگذار فاصلهدر طول دوره  آموزان دانشرونق یافت. برای اینکه آموزش 

وپررورش، آمروزش از طریرق     شده، تداوم داشته باشد؛ راهکارهای مختلفی ارائه شرد. در حروزه آمروزش    برنامه از قبل مشخص

تلویزیون و با همکاری شبکه آموزش ارائه شد و هدف اصلی آن رعایت عدالت آموزشی عنوان شد. اگرچه تجرارب مروفقی در   

درسی عمالً امکان ارائه همه دروس به شرکل آمروزش    یها رشتهنه کسب شد، اما با توجه به تنوع مقاطع تحصیلی و این زمی

طرفه برودن و عردم تعامرل برین معلرم و       ترین ایرادات این نوع آموزش، یک تلویزیونی میسر نشد. از طرف دیگر یکی از مهم

هرا   )شاد( طراحی شد و آموزش یآموز دانشتماعی با عنوان شبکه آموزش در بستر شبکه اج یافزار نرمبود تا اینکه  آموز دانش

مشرکالت آن مرتفرع شرد و     رفته رفتهو مشکالتی بود، اما  ها تیمحدوددر این بستر ارائه گردید. اگرچه این شبکه هم دارای 

 هنوز فاصله زیادی دارد. آموزش مجازی یها آل دهیارا جلب کند. هرچند با  آموزان دانشتوانست رضایت نسبی معلمان و 
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 دهیر اگفرت ایرن مروارد ازجملره      توان میکنند که  های زیر را تعریف می در زمینه یادگیری الکترونیکی ویژگی 1کالرک و مایر

 :شود میآموزش مجازی محسوب  یها آل

 گنجاندن محتوای مرتبط با هدف یادگیری؛ -

 برای کمک به یادگیری؛ استفاده از روش تعاملی، مانند کاربرد مثال و تمرین -

 ها؛ و تصاویر برای ارائه متن و روش ها واژهمانند  یا رسانهاستفاده از عناصر  -

 های یادگیری فردی یا مربوط به بهبود کارایی سازمانی. مرتبط با هدف ها مهارتایجاد دانش نو و  -

 «.چرا»و « چگونه»، «چه»دارد: در این تعریف کالرک و مایر، چند عنصر درباره یادگیری الکترونیکی وجود 

های آموزشی است که به مردم در یادگیری محتوا کمک  یادگیری الکترونیکی شامل محتوای اطالعات و روش های دوره :چه

 .کند می

شرده و تصراویر ماننرد     به شکل مرتن گفتراری یرا چراپ     ها واژهکه  یا انهیرایادگیری الکترونیکی از طریق  های دوره: چگونه

 .شود میها، نقاشی متحرک، یا ویدیو ارائه  عکس اشکال،

های یادگیری شخصی یا انجام وظایف شغلی  یادگیری الکترونیکی برانند که به یادگیرندگان در رسیدن هدف های دوره :چرا 

 های سازمان شود. کمک کند، به شیوهای که موجب بهبود حرکت در مسیر هدف

، هرا  گروهآموزشی و جوامع تخصصی ماندگاری از  یها شبکهکه  دهد میفراد امکان های مجازی به ا الزم به ذکر است آموزش

در کنار یکدیگر جمع شوند، دانش خرود را، حتری پرس از     توانند می، مشاغل و عالیق به وجود آورند که در آنجا افراد ها حرفه

امل در ایجاد محریط یرادگیری مناسرب و ایجراد     که تع دهد مینشان  ها افتهی پایان یافتن برنامه آموزشی، به اشتراک بگذارند.

تعامرل را رویردادهای متقرابلی کره      5واگنرر (. 2005، 4و گران  3، آتان2توجه دارد )عثمان ارتباط بهتر با دوره آموزشی تأثیر قابل

ا، متقابالً که این اشیاء و رویداده دهد میتعامل هنگامی روی  گوید مینیازمند حداقل دو کنش و دو شی است، تعریف کرده و 

تنها در یادگیری از راه دور همواره از ارزش خاصی برخوردار بوده است؛ بلکره   تعامل نه (.1994 بر دیگری تأثیر بگذارند )واگنر،

 (.2004، 6در آموزش سنتی و در شکل یادگیری مطالعه مستقل، نیز اهمیت آن موردتوجه قرار گرفته است )آندرسون

وپرورش بوده؛ چراکه با بحران شریوع   در تاریخ جهان در حوزه آموزش سابقه یبسالی  2020سال  بین، طبق گزارش ایرنا دراین

کرونا و اقدامات مقابله با آن ازجمله تعطیلی مدارس و عدم دسترسی بسیاری از کودکان جهان به فناوری و تجهیزات آموزش 

کوویرد   یریگ همهشدت مختل شده است. با گسترش  ر بهدر کشورهای فقیر و کم برخوردا ویژه بهوپرورش  آموزش آنالین، امر

(. 7،2020به مدت نامحدودی به سمت آمروزش آنالیرن درحرکرت هسرتند )مرارتینز      ها دانشگاه، به دلیل تعطیلی مدارس و 19

 شریوع  زمران  در یرادگیری  و آموزش تقویت برای قرنطینه دوران برنامه درسی ایجاد عنوان با خود پژوهش ( در2020) 8روس

                                                           
1. Clark & Mayer 
2. Othman 
3. Atan 
4. Guan 
5. Wagner 
6. Anderson 
7. Martinz 
8. Rous 
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 مشرترکی  یرادگیری  یها فرصت کرده و کار یکدیگر با تا است مربیان برای فرصتی فعلی بحران که دارد عقیده ویروس کرونا

 بره  برنامه اینبرای مثال  دارد؛ متعددی قوت نقاط آنالین، برنامه درسی یک ایجاد همچنین. باشد همه به نفع که کنند ایجاد

 یادگیرنردگان  مجازی جوامع روش، این. به عبارتی کنند مشارکت خود توانایی و زمان با تا مطابق دهد می قدرت یادگیرندگان

 .کند می ایجاد را

هست که در  آموزان دانشتأمل این است که یکی از مفاهیم اساسی در تعلیم و تربیت، بحث میزان رغبت و اشتیاق  نکته قابل

، فرآیندی است کره از طریرق آن افرراد صرمیمانه بره درک و      . آموزش فراخوانیگیرد میقالب مفهوم آموزش فراخوانی شکل 

. در آموزش فراخوانی هر چیزی اهمیت دارد؛ شوند میتالش ارزشمند انسانی فراخوانده  های ینهزمتحقق پتانسیل خود در همه 

)پرکری،   هرا  یاسرت سو  هرا  برنامره ، نحوه ارتباط افراد با یکدیگر، نحوه پیروی از رونردها،  ها تلفنها و  نحوه پاسخگویی به پیام

طور عالقه و انگیرزش معلمران    و همین آموزان دانش(. در این میان، آنچه موردتوجه است؛ بحث میزان رغبت و اشتیاق 1996

به بحث آموزش در این دوران و حتی بعدازآن است. با توجه به شیوع این ویروس در سراسر جهان، نحروه آمروزش و تعامرل    

وع سنتی و حضوری به مجازی و الکترونیکی تغییر یافرت. ایرن نروع آمروزش در بسریاری از کشرورها       معلمان و فراگیران از ن

یادگیری نقش فعالی داشتند، -ازجمله ایران برای اولین بار رخ داد. بسیاری از افراد که تا قبل از دوران کرونا در فرآیند یاددهی

هرای مجرازی توسرط وزارت     ه عمل کردند؛ تا زمانی کره آمروزش  منفعالن طور بهدر این دوران بخصوص در اوایل این بحران 

هرا   وپرورش فراگیر شد؛ اما مسئله این است که نحوه ارتباط فراگیران با یاد دهندگان به چه شکل باید رقم خرورد؟ آن  آموزش

طبرق آخررین   ؟ شرود  مری در آمروزش مجرازی هرم پیراده      یمدرسره فراخروان  با یکدیگر چگونه باید تعامل داشته باشند و آیا 

 کرد: بندی یمتقسطبقه توصیفی معلمان را  5در  توان میصورت گرفته در زمینه معلم فراخوانی،  های پژوهش

 گرا، انسان مربی 

 خود راهبر، یادگیری کننده یلتسه مربی 

 شهروند پرور، مربی محیط 

 سازنده گرا و محیط کننده فراهم مربی 

  ،(.1398مربی محیط خانوادگی )حسینی و شیربیگی 

به معلمان کمک کنند تا هر پنج بعد ذکرشده را در بربگیرند و معلمان بایرد ترالش کننرد ترا      توانند میاعضای جامعه مدرسه 

عردم کراهش اشرتیاق فراگیرران بره       منظرور  بره عالوه بر زمان تدریس عادی خود در دوران بحرانی مانند دوران کرونا، 

 آموزش، هر پنج بعد را رعایت کنند.

داشتن روحیه مناسب، مهارت گوش دادن مؤثر، ایجاد آموزش دلپذیر، ارتباط مؤثر از سوی  های مهارتفراخوانی از  بحث معلم

و تا صراحت داشتن نسبت به خود و دیگران، رعایت انضباط معقول و فراخوانردن یرا دعروت     شود میشروع  آموز دانشمعلم و 

سه هم مدنظر است. هدف از نظریه فراخوانی پرکری، ترغیرب افرراد بره     و حتی جامعه مدر( 1943)میلر،  یابد میخویش ادامه 

 زندگی خود با هر یک از چهار بعد اصلی زیر است: سازی یغن

 شخصاً فراخوان خود باشید. -1

 شخصاً فراخوان دیگران باشید.  -2
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 فراخوان خود باشید. یا حرفهازنظر  -3

 .(1996 1فراخوان دیگران باشید )پرکی و نواک یا حرفهازنظر   -4

هرا هرم    کره آن  کند میپرکی به معلمان توصیه  طبق نظریه مدرسه فراخوانی همه افراد در زمینه آموزش باید فراخوان باشند.

باید آمادگی فراخواندن خویش را داشته باشند. اگر باور داریم که فراخواندن امری مهم است؛ پس باید با فراخواندن خود ایرن  

ب سرزنش از خود بروز ندهیم، بهتر لباس بپوشریم، کمترر بخروریم، ورزش کنریم، مشرارکت      امر را آغاز کنیم، رفتاری مستوج

که  کند میهایی برای حضور و اعالم وجود در این جهان پیدا کنیم. وی فنون خاصی را مطرح  بپیوندیم و راه ها گروهکنیم، به 

 از: ه یادگیری فراخواند. برخی از این فنون عبارتنددر زمین یگذار هیسرمارا به  آموزان دانش توان میها  با استفاده از آن

 جوی دلپذیر در کالس درس تدارک ببینید. -

 چیست. آموز دانشدسترسی پیدا کنید، یا اینکه دریابید  آموز دانشبه مکنونات  -

 بخواهید اسامی خود را با یکدیگر عوض کنند و بینند دوست دارند چه نامیده شوند. آموزان دانشاز  -

هرا را مشرخص    فررد آن  منحصرربه  یها یژگیورا تشویق کنید تا درباره خود صحبت کنند و بدین ترتیب  زانآمو دانش -

 کنید.

هرا   دارید و در بعضی مواقع کتاب در دسترس نگه آموزان دانشها را برای استفاده  یک کتابخانه باز تدارک ببینید. کتاب -

 هدیه کنید. آموزان دانشرا به 

، یادداشرتی  کنرد  مری غیبرت   یآموز دانشها موجب دلتنگی شما شده است. اگر  ید که غیبت آنبفهمان آموزان دانشبه  -

 برای او بفرستید.

 به عمل آورید که اثر مضاعف داشته باشد. ییها دعوتیا  ها فراخوان -

 را در حضور سایر معلمان یا والدین تشویق کنید. آموزان دانش -

بتواننرد برا اسرتفاده از آن،     آمروزان  دانرش پسرتی تهیره کنیرد کره     خدمات پستی مناسبی تدارک ببینید. یک صندوق  -

 به یکدیگر یا معلم خود بفرستند. ییها ادداشتی

 در هر زمان ممکن استفاده کنند. آموزان دانشاز تخصص  توانند میخبره استفاده کنید. معلمان  آموزان دانشاز   -

از فنون ذکرشده  توانند میکرونا  یریگ همهدهندگان در دوران  زشگفت: معلمان و آمو توان میآمده  دست به های یافتهبنا بر 

ها با پرسرش در مرورد علرت     خود باشند. آن آموزان دانشپرکی در آموزش مجازی استفاده کنند تا به شکلی، فراخوان 

 صرورت  نیبرد نروعی فراخروان او هسرتند.     فهمانند که حضورش در کالس مهم است و بره  به او می آموز دانشغیبت 

شرروع تحروالت    توانرد  مری شخصاً فراخوان خود باشد. الزم به ذکر است این نکتره   تواند میشخصه  هم به آموز دانش

  مفیدی در آموزش مجازی در مواقع بحرانی باشد.

                                                           
1. Purki & Novak 
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 گیری یجهنت

رونق یافتن پژوهش حاکی از آن است که آموزش مجازی حتی در دوران پساکرونا نیز در حال  های یافتهآمده از  دست نتایج به

ها باید خود را با این روش تطبیق دهند و فراخروان خرود    و اعضای جامعه آموزشی، حتی خانواده آموزان دانشبوده و معلمان و 

و  یمدرسه فراخوانآموزشی را در این دوران تدوین کنند که فرایند  بایست یمباشند. نیز متخصصان در حیطه آموزش مجازی 

در مواجهه با معلمان همانند قبل، رغبت و اشتیاق داشته باشند. با عنایت بره نکرات    آموزان دانشد و معلم فراخوانی آسیب نبین

نباید در این دوره آسیب ببیند. معلمان باید تالش کنند ترا سربک آموزشری خرود در      آموز دانششده، نحوه تعامل معلم و  اشاره

و به نحوی بهروز عمل کنند. نحروه تعامرل دوسرویه معلرم و      های سنتی تغییر دهند های مجازی را نسبت به آموزش آموزش

آموزشری تلویزیرون در    یها برنامهطور که ذکر شد؛ یکی از مشکالت  در آموزش مجازی حائز اهمیت است و همان آموز دانش

ر ایرن دوران برا   چنین نتیجه گرفت که معلمان د توان میو معلم بوده است. درنهایت  آموز دانشآغاز دوران کرونا، عدم تعامل 

فردی توانمند، ارزشمند و مسئول بنگرند و برای بهتر عمل کرردن در ایرن زمینره     عنوان به آموز دانشآموزش مجازی باید به 

 .دقیق استفاده کنند صورت بهاز فنون پرکی  توانند می

 مدرسه فراخوانی، عصر پساکرونا، تعامل، آموزش مجازی کلیدی:گان واژ

 منابع

 ، تهران: چاپارای بر یادگیری الکترونیکی مقدمه(. 1389د )بابایی، محمو

 . ترجمه محمود مهرمحمدی. تهران: سمت.برنامه درسی های یهنظر(. 1398جی. پی. میلر )
 .347-328: 7 ، شماره، مدیریت مدرسه(. درک اعضای جامعه مدرسه از مفهوم معلم فراخوانی1398شیربیگی، ناصر ) و حسینی، سیده زهرا

از  1400مهر  5به مدرسه نرفتند. بازیابی شده در تاریخ  آموز دانشمیلیون  320سال سخت آموزش در جهان،  2020(. 1399زاری ایرنا )خبرگ
https://www.irna.ir/news/84165861/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0 

و میزان  آموزان دانشموزش مجازی بر یادگیری مطالعه آ(. 1400داری، هانیه ) گوشکی، محسن؛ توکلی، اسما؛ دانش، هانیه؛ چراغ شمسی
 .المللی تدبیر علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی سومین همایش بینمندی در دوران کرونا،  رضایت

 . ترجمه محمود مهرمحمدی و همکاران، تهران: سمت.مطالعات برنامه درسی یشناس روش(. 1388شورت، ادموند. سی )

، شماره مجله آموزش در علوم پزشکیکه با ویروس کرونا شکوفا شد.  یا بالقوهرونق آموزش مجازی در ایران: توان (. 1399ر )، منصوفرد یغفور
20 :33-34. 

 . تهران: روان.تحقیق یساز فراهمراهنمای عملی (. 1395، مریم )ینراق فیس؛ اهلل عزتنادری، 
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کارآمد جهت افزایش هیجانات مثبت فراگیران  الگوی ارتباطی مؤثر تدریس: روشی

 ساکرونادر دوران پ

 استادیار آموزش زبان فارسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران، 1شیما ابراهیمی

 دانشجوی دکتری آموزش زبان فارسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران، 2زهرا جهانی

 مقدمه

باشند.  می ترین ارکان نظام آموزشی کنندگان نیروهای انسانی، از مهم مجریان برنامۀ آموزشی و تربیت عنوان بهمدرسان 

رو شایسته است آنان افزون بر تجارب علمی دارای مهارت برقراری ارتباط مؤثر با فراگیران نیز باشد؛ زیرا یادگیری در  ازاین

( و نوع ارتباط با مدرس در انگیزۀ فراگیر 1396، عمران پور)یزدانی و  گیرد میسایۀ ارتباط مؤثر میان مدرس و فراگیر شکل 

(. در همین راستا ازجمله عوامل اساسی در 2012های تحصیلی بسیار مؤثر است )اسپیلت و همکاران،  برای انجام فعالیت

برقراری ارتباط مؤثر، ایجاد هیجانات مثبت در محیط آموزشی است زیرا؛ کالس یک محیط عاطفی است که در آن هیجانات 

(. با توجه به اهمیت هیجانات در یادگیری، درگیر 2014 فرد در اشتیاق به یادگیری و خالقیت او تأثیر بسزایی دارد )پکران،

شناسایی حواس مؤثر و موردنیاز فراگیران و میزان درگیری  رسد میدارد؛ به نظر  کردن حواس در آموزش نیز جایگاه مهمی 

افزون بر (. 1398)ابراهیمی،  شود میها در حین تدریس موجب افزایش هیجانات مثبت و همچنین یادگیری بهتر آنان  آن

انکار است، فراگیرانی که با مدرسان خود  درگیری حواس، توجه مدرس به فراگیران نیز در تولید هیجانات مثبت غیرقابل

نفس باال، نگرش مثبت به مدرسه و لذت بردن از پذیرش همساالن خود از  ای گرم و صمیمی دارند با داشتن اعتمادبه رابطه

(. در مقابل رابطۀ نامناسب با مدرس منجر به عواملی 2008ردارند )آندرزیوسکی و دیویس، انگیزۀ بیشتری برای یادگیری برخو

 منظور به(. بر این اساس مدرس 2011)هیوز و چن، شود میمانند افت تحصیلی، ترک تحصیل و عدم پذیرش از سوی دوستان 

ای  مشاهده ها ارتباطات میان فردی قابل ببرد. نوازه ها در ارتباط خود با آنان بهره از انواع نوازه تواند میتوجه به فراگیران 

(. منظور از نوازه در محیط آموزشی، به رسمیت 1988سازند )برن،  هستند که نیاز احساسی افراد به دیده شدن را برآورده می

یند و هیجانات ( که این امر موجب بروز احساس خوشا1395فال،  قدم و فرخنده شناختن و توجه کردن به شاگردان است )پیش

کردن حواس مختلف و  با افزایش هیجانات مثبت فراگیران از طریق درگیر تواند می؛ بنابراین مدرس شود میمثبت در آنان 

 .های گوناگون، آنان را در یادگیری بهتر مطالب درسی یاری رساند ارائۀ نوازه

درسی در بستر فضای مجازی برگزار  های کالس، گیری بیماری کرونا ویروس این در حالی است که امروزه به دنبال همه

گوناگون  های شیوهدر آموزش مجازی برخالف آموزش حضوری که در آن مدرس به کمک ابزارها و  رسد می. به نظر شود می

برخی  از گیری بهره، فرصت کند میمطالب درسی را تبیین کرده و با برقراری ارتباط چهره به چهره از بازخورد و نوازه استفاده 

های غیرکالمی به آنان وجود ندارد. همچنین ممکن است  کردن حواس حداکثری فراگیران و ارائۀ نوازه امکانات مانند درگیر

                                                           
1. shimaebrahimi@um.ac.ir 
2. Za.jahani@mail.um.ac.ir 
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ها مانع پرسش  کالسی عواملی مانند شخصیت روانی و فردی فراگیران و احساس نگرانی از بازخورد غیرمنتظرۀ معلم یا هم

مشکالت موجب کاهش هیجانات مثبت و افزایش هیجانات منفی مانند نگرانی و  سؤاالت از معلم شود که درنهایت این

)صادقی،  شود میتبع آن نداشتن انگیزه و اشتیاق زیاد برای حضور فعال در کالس  اضطراب روحی و روانی در فراگیران و به

1399.) 

نات مثبت فراگیران داشته باشند. به همین رو شایسته است مدرسان در دوران پساکرونا توجه بیشتری به افزایش هیجا ازاین

( روش کارآمدی برای تدریس دوران 1399قدم و ابراهیمی، الگوی ارتباطی مؤثر تدریس )پیش رسد میمنظور به نظر 

پساکرونا باشد. این الگو با توجه به آموزش هَیَجامَدمحور )آموزش مبتنی بر حس و هیجان( طراحی شده است. هَیَجامَد با 

قدم، طباطبائیان و ناوری،  شده از طریق حواس مختلف اشاره دارد )پیش دو واژۀ هیجان و بسامد به هیجانات حاصلتلفیق 

آگاه  فردی حس عنوان به(. در الگوی ارتباطی مؤثر تدریس با در نظر گرفتن میزان درگیری حواس در یادگیری، مدرس 1392

مورد میزان و چگونگی درگیری حواس فراگیران را دارد. در این گیری در  که قدرت تصمیم شود میمحرک شناخته  و حس

مرکز و  مرکز، حواس محرکی در چهار زیرمجموعۀ ارتباط آگاهی و حس های حس الگو با توجه به نقش مدرس انواع تکنیک

 (.1399قدم و ابراهیمی،  پیراارتباط و پیراحواس معرفی شده است )پیش

تبع آن تدریس موفق و  حواس در برقراری یک ارتباط مؤثر میان مدرس و فراگیر و بهاهمیت توجه به جایگاه هیجانات و 

های جبران این  توجهی مدرسان نسبت به این امر مهم در آموزش مجازی، نگارندگان را بر آن داشت تا به روش کم

زایش هیجانات مثبت فراگیران توجهی بپردازند و به این سؤال پاسخ دهند که الگوی ارتباطی مؤثر تدریس چگونه در اف کم

 منظور بهبرای یادگیری در دوران پساکرونا تأثیرگذار است؟ هدف از انجام پژوهش حاضر ارائۀ راهکاری مؤثر به مدرسان 

 داشتن یک تدریس موفق در دوران پساکرونا است.

 معرفی الگوی ارتباطی مؤثر تدریس

گیری در مورد موضوعات مختلف در  تعیین، مطرح کردن و تصمیمآگاه که قدرت  فردی حس عنوان بهدر این الگو مدرس 

مستقیم به برقراری ارتباط با فراگیران و درگیر  صورت بهمرکز  مرکز و حواس های ارتباط با تکنیک تواند میکالس را دارد، 

ارتباط مؤثر باید از توانش  برقراری منظور بهکردن حواس آنان پرداخته و هَیَجامَد آنان را نسبت به موضوع افزایش دهد. وی 

ای عمل کند که ارتباط مؤثرتری برقرار گردد و در  گونه باالیی برخوردار باشد؛ یعنی در انتخاب واژگان و دستور به 1کالمی

سخنرانی خود با درگیر کردن احساسات و هیجانات فراگیران، آنان را متقاعد ساخته و با توجه به روایت سازی برای چگونگی 

ادامه و پایان دادن به کالم خود طرح داشته باشد. در حین ارائه نیز با ملموس کردن مطالب از طریق تصویرسازی و  آغاز،

با توجه  تواند میسازی مطالب بپردازد. همچنین مدرس با هدف درگیر کردن حواس مختلف فراگیران  استعاره سازی به شفاف

 صورت بهخود را با توجه به نقش حواس در تثبیت اطالعات در مغز،  تدریس 3و مهارت ورزی 2های حواس ورزی به تکنیک

شده، تصاویر، آوردن  با استفاده از سخنرانی، صدای ضبط تواند میهای آموزشی انجام دهد بر این اساس وی  عملی و در کارگاه

هایی مانند آزمایشگاه،  نمونه و ابزارهای مرتبط با موضوع در کالس، درست کردن کاردستی و برگزاری کالس در محیط

                                                           
1. Communicative competence 
2. Sensory enrichment 
3. Skill development 
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قدم  های علمی و اجرای نمایش با افزایش هَیَجامَد فراگیران نسبت به موضوع توان یادگیری آنان را افزایش دهد )پیش گردش

 (.1399و ابراهیمی، 

ای بر تواند میکنندۀ فراگیران در رسیدن به هَیَجامَد جامع است  محرک که تنها تشویق از سوی دیگر مدرس در نقش حس

مند به برقراری ارتباط  غیرمستقیم عالقه صورت بهکه فراگیر را  1اجتماعی-های ارتباط عاطفی برقراری ارتباط از تکنیک

 جانیههای ارتباط  ( در کالس بهره ببرد. همچنین او باید به تکنیکییگو خاطرهطبعی، خود افشاگری و  کنند )مانند شوخ می

های مختلف فراگیران و استفاده از  کالمی و غیرکالمی، تدریس با توجه به سبکهای مختلف  مانند ارائۀ نوازه 2یحس

های ارتباطی خود با فراگیران مثل نوع حرکت در کالس و رعایت فاصلۀ فیزیکی با فراگیر که هدفشان ارتقای سطح  کانال

ن غیرمستقیم حواس فراگیران هیجانی فراگیران در اثر درگیری حواس بیشتر است، مسلط باشد. مدرس با هدف درگیر کرد

)توجه به محیط و فضای کالس(  4)استفادۀ مناسب از بدن در یادگیری( و محیط آگاهی 3آگاهی های تن از تکنیک تواند مینیز 

هایی در نظر  هایی را طراحی کند که الزمۀ آن تحرک فراگیران در کالس باشد و یا برای نشستن صندلی بهره برده و فعالیت

که بدن در وضعیت راحت قرار گیرد و اجازۀ خوردن و آشامیدن در کالس وجود داشته باشد. افزون بر این موارد  گرفته شود

امکانی برای  عنوان بهاز محیط کالس  تواند میمدرس با آراستن فضای کالس، پخش موسیقی آرام و ایجاد بوی مطبوع 

( 1(. چکیدۀ مطالب فوق در شکل )1399قدم و ابراهیمی، )پیش مند گردد افزایش هیجانات مثبت فراگیران در یادگیری بهره

 مشاهده است: قابل

                                                           
1. Socio-emotional 
2. Emo-sensory 
3. Body-related 
4. Environment-related 
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 (1399قدم و ابراهیمی،  الگوی ارتباطی مؤثر بر اساس نقش حواس )پیش -1شکل 

 تر عمل خواهد کرد. فقها در برقراری ارتباط مؤثر با فراگیران مو مدرس با توجه به این تکنیک رسد میطورکلی به نظر  به

 پژوهش های یافته

در آموزش مجازی دالیلی مانند محدودیت استفاده از حواس حداکثری، عدم ارتباط چهره به چهره و دریافت نکردن واکنش 

های  تواند ایده مدرس متوجه میزان درگیری فراگیر با موضوع نشود همچنین او نمی شود میمناسب از سوی فراگیر موجب 

با استفاده از  توانند می(؛ اما مدرسان در آموزش حضوری 1389، 1آنان را تخمین زده و هدایت کند )دریفوس خالقانه

شفاف در اختیار فراگیران قرار دهند و با شکافتن، تجزیه تحلیل و ملموس ساختن  صورت بهمرکز مطالب را  های ارتباط تکنیک

توان از همۀ  شوند. همچنین پرواضح است که در آموزش مجازی نمیآن موجب تقویت تفکرهای انتقادی و خالق فراگیران 

مرکز آموزش حضوری درونی شدن  های حواس حواس در یادگیری بهره برد؛ این در حالی است که استفاده از تکنیک

 (.2019، 2ها در حافظۀ فراگیران را با خود به دنبال خواهد داشت )آجا و همکاران تر آن اطالعات و ماندگاری طوالنی

مهم در کالس  های جنبهاز سوی دیگر روابط عاطفی و اجتماعی با توجه به پیامدهای تحصیلی، رفتاری و اجتماعی یکی از 

( این در 2009، 3های آموزشی است )آلتمن، جانسون و شوتز ناپذیر فعالیت و احساسات بخش جدایی شود میدرس محسوب 

                                                           
1. Dreyfus 
2. Aja et al 
3. Aultman, Johnson, & Schutz 
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( و 2012، 1وزش مجازی فقدان تجربۀ شخصی فراگیر با مدرس است )جیهای آم ترین نقص حالی است که یکی از بزرگ

(. 2،1389باید در نظر داشت آموزش در فضای مجازی در برقراری پیوندهای محکم انسانی عملکرد خوبی ندارد )دریفوس

تا به نظر بدون تردید در چنین شرایطی فراگیر انگیزۀ زیادی برای شرکت فعال در کالس نخواهد داشت. در همین راس

هایی از طریق ارتباط چشمی، لبخند زدن و  حسی مانند ارائۀ نوازه اجتماعی و هیجان-های عاطفی کارگیری تکنیک به رسد می

یا صدا کردن فراگیران به نام کوچک موجب برانگیخته شدن احساس خوشایند در آنان و برقراری ارتباط مؤثرتر با مدرس 

ها در  ، اما شناسایی آنباشد میهای یادگیری فراگیران  ثر در تدریس موفق شناسایی سبک. همچنین یکی از عوامل مؤشود می

( و ازآنجاکه اغلب مدرسان توانایی و مهارت الزم در زمینۀ استفاده از ابزار و 1393آموزش مجازی بسیار دشوار است )کیان، 

(. این در حالی است که 1395ربانخانی و صالحی، کنند )ق آموزشی را ندارند، از روش سخنرانی استفاده می امکانات کمک

ها  های یادگیری فراگیران بپردازد و با ارائۀ مطالب درسی با توجه به آن به شناسایی سبک تواند میمدرس در تدریس حضوری 

عوامل  (. یکی از1392اللهی و همکاران،  موجب تسهیل و تسریع در پردازش و یادگیری اطالعات توسط فراگیران شود )فرج

مؤثر دیگر آموزش و یادگیری فضای فیزیکی مناسب و توجه به نکاتی است که آن را به محیطی امن، زیبا و بانشاط تبدیل 

و نبود فضای فیزیکی موجب  دهد می(، اما در آموزش مجازی مکان معنای خود را از دست 2015، 3)بهامین کند می

کنند  از فراگیران بخشی از هویت خود را با حضور در فضای آموزشی معنا می؛ زیرا بسیاری شود میانگیزگی در فراگیران  بی

آگاهی در جبران انگیزه برای  های محیط در دوران پساکرونا توجه بیشتر به تکنیک رسد میرو به نظر  (. ازاین1393)کیان، 

تاپ بنشینند و تحرک  بروی لپ وها ر یادگیری مؤثر است. از سوی دیگر ازآنجاکه در آموزش مجازی فراگیران باید ساعت

که در آموزش حضوری در دوران پساکرونا با توجه به  . درصورتیکند مینداشته باشند هیجاناتی مانند خستگی در آنان بروز 

های راحتی و استفاده از خوراکی در  آگاهی و مهیاکردن شرایطی برای تحرک و یا نشستن بر روی صندلی های تن تکنیک

تحرک بودن در آموزش مجازی را به هیجانات مثبت بدل کرد و به خاطر آوردن  منفی آنان در مورد بیکالس هیجانات 

؛ زیرا فرایندهای شناختی بستگی به تجاربی که از داشتن یک بدن با نماید میشده را برای آنان تسهیل  مطالب یاد گرفته

 (.2017، 4ون و راش، دارد )وارال، تامسشود میحرکتی گوناگون حاصل -های حسی ظرفیت

 گیری نتیجه

برقراری ارتباط مؤثر مدرس با فراگیر یکی از ملزومات اساسی در یادگیری موفق است. به همین منظور مدرس با برانگیختن 

در برقراری یک ارتباط مؤثر موفق  تواند میبه آنان   هیجانات مثبت فراگیران از طریق درگیر کردن حواس مختلف و ارائۀ نوازه

درسی در بستر فضای مجازی برگزار  های کالسگیری کرونا ویروس  کند. این در حالی است که امروزه به دلیل همه عمل

هایی در استفاده از حواس حداکثری فراگیران در یادگیری و یا ناتوانی در  که این نوع آموزش سبب ایجاد محدودیت شود می

این عوامل ممکن است ارتباط مؤثری میان مدرس و فراگیر صورت نپذیرد و وی . در نتیجۀ شود میها به آنان  ارائۀ برخی نوازه

( است که معتقد است باید در دوران 1400انگیزۀ کافی برای یادگیری مطالب را نداشته باشد. این امر برخالف نظر صفوی )

                                                           
1. Joy 
2. Dreyfus 
3. Bahamin 
4. Varela, Thompson & Rosch 
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مجازی انجام  صورت بهزمان آموزش پساکرونا نیز آموزش و یادگیری الکترونیک را توسعه و تداوم بخشید و بیش از نیمی از 

حس، هیجان و انگیزۀ فراگیران توجه بیشتری شود. در همین  های مؤلفهرو شایسته است در دوران پساکرونا به  شود. ازاین

توجهی به هیجانات فراگیران و  استفاده از الگوی ارتباطی مؤثر تدریس روش مناسبی برای جبران کم رسد میراستا به نظر 

 زگی آنان در آموزش مجازی باشد.انگی بی

 هیجانات، حواس، نوازه، آموزش مجازی، ارتباط مؤثر، پساکروناواژگان کلیدی: 

 منابع

مشهد: انتشارات معاونت دانشگاه فردوسی  ،(230-211) معرفی الگوی مفهومی آموزش (. مدیریت حواس و محیط، در1398ابراهیمی، شیما )
 مشهد.

های شهری  المللی معماری مهندسی عمران و زیرساخت کنفرانس بینای آموزشی از دیدگاه روانشناسی محیط. (. فضاه2015بهامین، رضا )
 .برگزارشده در ایران، تبریز

 :53، شماره 5مطالعات ترجمه، دوره (. معرفی الگوی ارتباطی مؤثر تدریس در پرتو آموزش هَیَجامَدمحور. 1399قدم، رضا و ابراهیمی، شیما ) پیش
31-61. 

 :49، شماره 4مطالعات ترجمه، دوره (. از نوازش تا نوازه: نگاهی به مفهوم نوازیدن در آموزش زبان دوم. 1395فال، المیرا ) قدم، رضا و فرخنده پیش
1-13. 

مشهد: ایش تا تکوین، های فراگیری زبان اول از پید تحلیل انتقادی و کاربردی نظریه(. 1392قدم، رضا، طباطبائیان، مریم و ناوری، صفورا ) پیش
 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

 نژاد. تهران: نشر ساقی. ترجمۀ علی فارسیدربارۀ اینترنت.  (.1389دریفوسو، هیوبرث )
، 6مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، دوره ها.  (. آموزش مجازی، مزایا و محدودیت1390شاه بیگی، فرزانه و نظری، سمانه. )
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 .88-83 :3، شماره 5راهبردهای آموزشی در علوم پزشکی، دوره 

ای با روش پدیدارشناسی،  های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران: مطالعه ازنمایی چالش(. ب1395قربانخوانی، مهد و صالحی، کیوان )
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22. 
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 ای در علوم پزشکی مدل پیشنهادی برنامه درسی در نظام آموزش مهارتی و حرفه

 دانشجوی دکتری تخصصی آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، 1سارا شهبازی

 دانشیار آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، 2سلیمان احمدی

 مقدمه

های اخیر در شناساندن و معرفی  هایی که در سال ای و گام های فنی و حرفه ربه طوالنی ایران در برگزاری آموزشعلیرغم تج

عنوان کافی نبوده است.  هیچ ها به های مهارتی برداشته شده است اما باید اعتراف کرد این تالش اهمیت نقش آموزش

قایسه با سایر کشورها، حکایت از فاصله زیاد ما با استانداردهای نامناسب و منسوخ آموزش در حوزه مهارتی در م های شیوه

نیازهای بازار را  دهد میهایی که ارائه  ای تنها در مواردی مفید است که آموزش جهانی این بازار دارد. آموزش مهارتی و حرفه

ظام آموزشی یک جامعه که قصد توسعه و ای، برای ن برآورده کند. انعکاس نیازهای بازار کار در برنامه آموزشی مهارتی و حرفه

 (.1بالندگی ملی را دارد یک ضرورت انکارناپذیر است )

آموزی جوامع نقش بسیار  های رسمی و غیررسمی در ارتقای مهارت انسجام، یکپارچگی، تناسب و پیوستگی بین آموزش

هرحال با گذشت بیش از  در این امر مهم است. بهدهنده عدم توفیق  که نتایج مطالعات در ایران نشان ای دارد. درحالی ارزنده

ای هیچ برنامه آموزشی جامعی ندارد که  وپرورش در آموزش فنی و حرفه ریزی، سیستم آموزش یک ربع قرن از روند برنامه

ا ه ریزی نیروی انسانی باشد و تاکنون هیچ هدف مناسب و مشخصی را بررسی نکرده است و تالش بتواند متناسب با برنامه

آموزشی سراسر دنیا، کشورهایی که دارای یک  های سیستمبیشتر در توسعه کمیت و نه کیفیت بوده است. با مروری بر 

که وضعیت  دهد میای قدرتمند و دقیق هستند از وضعیت رفاهی باالتری برخوردار هستند و این نشان  سیستم فنی و حرفه

 .(2) فیت استکی ای در کشور ما متزلزل و بی آموزش فنی و حرفه

در این میان عدم یکپارچگی بین وزارت علوم و وزارت بهداشت در موضوع آموزش مهارتی باعث شده است که برخالف سایر 

 آغاز گردد. 1397کشورهای دنیا، آموزش مهارتی در علوم پزشکی در مسیری منفک و از سال 

های مسئول در قبال سالمت جامعه، از خیل  ترین سازمان یکی از گسترده عنوان بهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 

های متعددی بر عهده دارند ولی نتایج  های مختلف شغلی برخوردار است که وظایف و نقش عظیمی از کارکنان در رده

ها  نسالمت و عملکرد کنونی آ های سیستمآموخته  دهنده این است که بین توان بالقوه کارکنان دانش مطالعات مختلف نشان

 (.3فاصله زیادی وجود دارد )

های رسمی و تحصیل در  آموختگان علوم پزشکی بر این است که آموزش نتایج مطالعات نشان داده است که اعتقاد دانش

توسعه مداوم  های دورهها آموزش دهد و  موردنیاز بازار کار را به آن های مهارتکامل  طور بهتواند  طول دوره دانشگاه، نمی

های منابع، زمان، پوشش نیازها و  دهند، به دلیل محدودیت تر از آموزش آکادمیک نشان می نیز بااینکه رشدی سریع ای حرفه

                                                           
1.sara.shahbazi@yahoo.com 
2.soleiman.ahmady@gmail.com 
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تواند پاسخگوی نیازهای آنان باشد. در سراسر دنیا نیز شواهد کمی وجود دارد که آموزش رسمی دانشجویان و  ... خیلی نمی

ها را کامالً تأمین نماید و اغلب نتایج  ه باشد دانش، نگرش و مهارت آنهای علوم پزشکی، توانست التحصیالن رشته فارغ

که خود، مانع مهمی برای دستیابی به ارتقای  باشد میها و مدیران  دهنده فقدان دانش و مهارت بین کلینیسین مطالعات نشان

 (.4) باشد میکیفیت در سیستم ارائه خدمات 

های آکادمیک معموالً  چراکه آموزش باشد میهای آموزش مهارتی در راستای نیاز افراد  راه چاره برای این مسئله داشتن برنامه

مانند یک پل،  تواند میآموزش مهارتی  های دورهمبتنی بر نیاز نبوده و معموالً بین عرضه و تقاضا، گپ وجود دارد. برگزاری 

ای علوم پزشکی ایران، انجام یک  آموزش مهارتی و حرفه(. لذا با توجه به نوپا بودن مرکز ملی 5این فاصله را از بین ببرد )

 به این سؤال پاسخ دهد که: تواند میهای درسی موجود در آموزش مهارتی سراسر دنیا  گستره پژوهی بر برنامه

 هایی باید داشته باشد؟ ای در علوم پزشکی چه ویژگی ترین برنامه آموزشی برای آموزش مهارتی و حرفه بهترین و مناسب

 وش پژوهشر

روش  ( انجام شده است.2005ای مروری و به شیوه گستره پژوهی بر اساس مدل آرکسی و اومالی ) مطالعه حاضر، مطالعه

اطالعات در این مطالعه جستجوی الکترونیکی و دستی از منابع، متون و مطالعات مرتبط، اسناد، مدارک، گزارشات  آوری جمع

لعه کلیه مستندات موجود، شواهد خاکستری نیز موردمطالعه قرار گرفتند. جهت و کتب بوده و با توجه به اهمیت مطا

جستجوی کامل در ابتدا واژگان کلیدی تعیین گردید. برای بهترین تناسب انتولوژی عالوه بر مطالعه کتب تخصصی آموزش 

های اصلی  کلیدواژه استفاده شد. جستجو با the British Education Thesaurusای، از تزاروس  مهارتی و حرفه

Technical and vocational education and training (TVET ،)Health system ،Curriculum  آغاز و در

 ERIC ،PsycINFO ،Research and Developmentاطالعاتی  های پایگاهمرحله با واژگان معادل نیز در  3

Resource،PubMed Central ،OECD library ،Web of Science ،Embase ،CINAHL ،VOCED 

plus ،Scopus ،SID ،Magiran  وGoogle Scholar  انجام شد. کلیه مقاالت فارسی و انگلیسی مرتبط با برنامه

مقاله به بررسی اولیه وارد شدند و پس  56تاکنون به تعداد  1950ای، در بازه زمانی  درسی در سیستم آموزش مهارتی و حرفه

(، در ابتدا 2005مقاله مورد ارزیابی نهایی قرار گرفتند. طبق مدل آرکسی و اومالی ) 9نامناسب،  از حذف مقاالت تکراری و

و درنهایت  ها دادهسؤال پژوهش تعیین شد، سپس شناسایی مطالعات مربوطه، سپس انتخاب مطالعات، سپس ترسیم 

یا روش تحلیلی منظم و رویکرد توصیفی  ها هدادانجام شد. طبق این مدل ترکیب و تفسیر  ها دادهسازی  بندی و خالصه جمع

 (.6انجام شد )

 ترکیب نتایج

ای  های مهارتی و حرفه شده بر اساس تبیین مسئله انجام شده، نتایج مطالعات نشان داد در آموزش در پاسخ به سؤال مطرح

شاغل، نیازهای بازار، فراگیران توان برنامه آموزشی مشخص و یکسانی را برای همه مراکز آموزشی تجویز نمود. ماهیت م نمی

های بافتاری تأثیر زیادی بر برنامه آموزشی و نحوه  های اساتید و مدیران مؤسسات آموزشی و شرایط و ویژگی و مصلحت

 اجرای آن دارد.
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قیت شده در کشورهایی که از موف برنامه آموزشی به کار گرفته های مدلولی آنچه مبرهن است این است که بررسی و واکاوی 

در طراحی برنامه آموزشی در آموزش مهارتی نظام  تواند میای برخوردار هستند،  نسبی در رشد و بالندگی مهارتی، فنی و حرفه

ریزی آموزشی با استفاده از مبانی تئوریک یادگیری بالغین، اصول  کننده باشد. اگر بتوانیم در برنامه سالمت بسیار کمک

توانیم امید داشته باشیم که به چارچوب موفقی در امر آموزش مهارتی در جامعه  ار دهیم، میآموزش مهارتی را مورد تأکید قر

 یابیم. بزرگ و بالغ نظام سالمت دست

، سه اصل مکمل و وابسته به ساالن بزرگای آمیخته با نظام آموزش  س، ساختاربندی نظام آموزشی مهارتی و حرفهبر این اسا

 زی برنامه آموزشی مدنظر قرار گیرند:سا هم دارند که باید در آماده

 اصل دسترسی 

 اصل یکپارچگی 

 .اصل شراکت 

با توجه به این مفاهیم و مطالعات صورت گرفته، مدلی که برای طراحی و تدوین برنامه آموزشی جهت کاربرد در سیستم  

 .باشد میند و برونداد بخش اصلی درونداد، فرای 3، دارای شود میای علوم پزشکی پیشنهاد  آموزش مهارتی و حرفه

 درونداد .1

ها به تحلیل شغلی و  توصیف دوره، اهداف دوره، استانداردها و ظرفیت دوره از اجزای اصلی درونداد هستند که برای تدوین آن

 تحلیل وظایف نیاز است؛ یعنی چارچوبی برای مطالعه نیازهای صنایع در مورد نحوه تدریس و یادگیری وجود دارد.

 فرایند .2

 :مرحله مدنظر قرار داشته باشد 2سازی این عامل، باید  آمادهبرای 

 :باشد میمرحله  2نیازسنجی کامل که خود دارای  

 الف( مرحله اول مطالعه نیازها

 تعیین نیازها 

 بندی نیازها اولویت 

 ب( تحلیل متقابل تأثیر عوامل

 ها تحلیل علت 

 حل نیازها راه 

 :باشد میهای مرحله اول  ق با گاماین مرحله از طراحی برنامه آموزشی مطاب 

 وتحلیل شغل تجزیه (1

 ریزی دوره و انتخاب واحد برنامه (2

 تعیین اهداف رفتاری (3

 طراحی محتوا (4

 های تدریس و یادگیری طراحی فعالیت (5
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 های آموزشی موردنیاز در کالس طراحی رسانه (6

 های ارزشیابی و ارزیابی طراحی روش (7

 برونداد .3

ای باید بهترین  وین برنامه آموزشی اشاره دارد و بر این نکته متمرکز است که یک دوره حرفهاین عامل به نتیجه استفاده از تد

 .وکار باشد ترین دوره مهارتی متناسب با نیازهای کسب برای حل مشکالت فراگیران و نیز مناسب مند نظامحل  راه

 :باشد میدر کل این مدل دارای چند نقطه قوت اساسی 

 وکار است ای متناسب با نیازهای کسب حرفه سات آموزش مهارتی و تدوین برنامه درسی مؤس. 

 ترین برنامه درسی برای فراگیران در جهت رشد و توسعه اقتصادی است انتخاب بهترین و مناسب. 

  هایی برای  ، رویهکند میدرسی اعمال  ازآنجاکه این مدل تکنیک تحلیل تأثیر متقابل را در فرآیند توسعه برنامه

که در ایجاد دیدگاه حل بحران و ایجاد فرصت مناسب برای  گیرد میها بکار  کالت و تحلیل علت آنتحلیل مش

 (.7-15) کند میتمهید از قبل، کمک شایانی 

 گیری نتیجه

ترین برنامه  وکار بوده و با انتخاب بهترین و مناسب با توجه به اینکه تدوین این مدل از برنامه درسی متناسب با نیازهای کسب

دارد و با توجه به اینکه کاربرد این مدل، تکنیک تحلیل تأثیر متقابل در  درسی در جهت رشد و توسعه فراگیران گام برمی

ها در ایجاد دیدگاه حل بحران و  هایی برای تحلیل مشکالت و علت آن درسی جهت دستیابی به رویه فرآیند توسعه برنامه 

یک  عنوان به تواند میای برخوردار است که  های برجسته ، از ویژگیگیرد میدر نظر ایجاد فرصت مناسب برای تمهید از قبل را 

 گذاران این حوزه عظیم و مهم آموزش قرار گیرد. ریزی درسی مدنظر مسئوالن و سیاست مدل برنامه

 ای، علوم پزشکی برنامه درسی، مدل، آموزش مهارتی، آموزش فنی و حرفه کلیدی: واژگان
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 مطالعات اجتماعی مجازی؛ درسی تمام ساحتی

 شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه آزاد، اراک، ایران دانشجوی دکتری جامعه، 1سبا شیرمحمدی

 مقدمه

دانستند  خوشحال بودند؛ اما نمی آموزان دانشم شد، اکثر وقتی اولین بار خبر تعطیلی مدارس در زمستان دو سال گذشته اعال

نشینی،  ها خانه بودند، فرق دارد. حاال بعد از ماه  تعطیلی برایش شادی کرده عنوان بهازاین  با هر چیزی که پیش« تعطیلی»این 

 شان است. ها یک اتفاق نیست، بلکه بخش ماندگاری از تجربۀ زندگی دیگر برای آن 2پاندمی

)معروف به ویروس مسری کرونا( در سال اخیر موجب تأثیرگذاری عمیقی در ابعاد مختلف  193بیماری نوظهور کووید  بروز

در اکثر  ها دانشگاهو معلمان، مدارس، مراکز آموزشی و  آموزان دانشزندگی مردم جهان شده است. در جهت حفظ سالمتی 

ای  یادگیری وارد مرحله -تداوم این جریان، نحوه آموزش و فرآیند یاددهیناپذیری تعطیل شدند و با  اجتناب طور بهنقاط جهان 

 یک نیاز اساسی مطرح شد. صورت بهجدید و آموزش مجازی 

که ازنظر فناوری بسیار متفاوت از زمان تحصیل والدین و اجداد  شوند میامروز در دنیایی بزرگ  آموزان دانشاز سوی دیگر 

ناپذیر از کالس و مدرسه باشد.  ده زندگی آینده شوند، فناوری باید جزء جداییآنان است. برای آنکه آنان آما

یاددهی ر یادگیری؛ تغییر نقش معلمان، ضروری  های شیوهها در  ( با توجه به تأثیرگذاری این فناوری464:1394)سانتراک،

نوین نظیر )فناوری اطالعات و  ایه فناوریهای کاربرد  خود در زمینه های مهارتاست تا ایشان به شناسایی و ارتقای 

در این ایام وزارت خانه  ارتباطی در چرخه یادگیری الکترونیک، بسیار مهم است. های فناوری( بپردازند، چراکه نقش 4ارتباطات

در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا با تدبیر، به کمک  "یاددهی و یادگیری "وپرورش جهت تسهیل فرایند  آموزش

5آموزی شبکه آموزشی دانش"فنی همراه اول، کارشناسان 
توجهی  های قابل ها و ظرفیت اندازی کرد؛ که قابلیت را راه "شاد "

 (64:1399و باورهای جامعه است. )بیرقی فرد، ها ارزشمتناسب با و  های داخلی و خارجی دارد رسان نسبت به سایر پیام

فرآیند آموزش مجازی است اما با تأملی بیشتر و در نگاه محتوایی، بنابراین در نگاه کلی و ساختاری، بستری مناسب جهت 

؛ چراکه با توجه به اهمیت هدف سند تحول نماید میهای این برنامه مهم  نحوه این آموزش با تأکید بر ابزارها و قابلیت

اسالمی،  -نطقه با هویتی ایرانییافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح م بنیادین مبنی بر ترسیم ایرانی توسعه

گانه و اهداف برنامه درسی ملی دنبال  های شش ها در بستر فضای مجازی هم بر پایه ساحت بایست محتواها و آموزش می

 شود.

                                                           
1. shirmohammdisaba1993@gmail.com 
2. Pandemie 
3. COVID-19 
4. ICT 
5. Shad 
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های  مقاله حاضر با هدف بررسی چگونگی آموزش مجازی درس مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول و پیوند آن با ساحت

پردازد. نمونه مصداقی این  ین با روش تحلیل اسنادی به رویکردهای این درس، در برنامه درسی ملی میسند تحول بنیاد

 مطالعه در جدولی که حاصل تطبیق این پیوندهاست، آمده است.

 ترکیب نتایج

 ت، شامل موارد ذیل است:طالعاوری افنازی و مجای فضاترین راهکارهای  بر اساس سند تحول بنیادین، مهم

ت و طالعااشبکه ملی یی در هااردوفرصت ها و  ، کتابخانهشیزموآمنابع ، سیهای در برنامهظرفیت ده از استفا -

 تتباطاار

با کمک سه رسی مددرشی کتب زموای آمحتودن کرتر  زان و عینیموآنش تر دا اطالعاتی افزونتجربه د یجاا -

 ت.طاتبات و ارطالعااشبکه ملی ها در  ها و کارگاه ، آزمایشگاهکتابخانه

 و ...عمومی های  ، کتابخانهفرهنگهای  ، خانههااهش سرومانند پژی گیردیاهای  ای از محیط د شبکهیجاا -

 نوین های فناوری ازنه اهوشمندها و استفاده  رسانهظرفیت ده از ستفاو اجتماعی و اکز فرهنگی ابا مراثربخش تعامل  -

 سی ملیدربرنامه س ساابر زان موآنش دا زنیکی متناسب با نیاولکترای امحتوکارگیری  و بهتولید  -

 نمعلماه یژوتربیتی و شی زموهای آ زی در برنامهمجاری و غیرحضوهای  آموزشظرفیت برداری از  ش بهرهگستر -

ت. )مبانی سند تباطات و ارطالعااقالب شبکه ملی و در نوین  های فناوریده از ستفاابا ل هشی فعاوپژی  د شبکهیجاا -

 (10:1397افروز، تحول به نقل از آتش

 وپرورش علوم اجتماعی مجازی؛ همگام با سند تحول بنیادین آموزش

ترین مفاهیم درس  اسنادی محقق در اسناد باالدستی و منطبق سازی مهم -تحقیق مبتنی بر مطالعه تطبیقی های یافته

پیشنهادی ذیل  -برنامه عملیاتی مطالعات اجتماعی بر پایه راهکارهای فضای مجازی در سند تحول بنیادین است که در قالب

 حاصل گشت:

 های درسی، منابع آموزشی، شبکه ملی اطالعات و ارتباطات برای تقویت معرفت و باور به الف( استفاده از ظرفیت برنامه

 اعتقادی( -معارف الهی )حیطه خدامحوری / ساحت عبادی

ایجاد حس شکر گذاری * صویر* استفاده از محتوای فیلماستناد به آیات مبارکه قرآن کریم در تدریس همراه با صوت و ت -

 جذاب نسبت به خداوند رحمان با ایجاد تکالیف عملکردی 1با انواع تصاویر متحرک

کردن  تر ها و عینی ها، نقشه ها، آزمایشگاه و کارگاه ها، کتابخانه های یادگیری مانند موزه ی متنوعی از محیط ب( ایجاد شبکه

 فناورانه( -درسی مدرسه )حیطه خلق/ ساحت علمی محتوای آموزشی کتب

 (...ها و کتابخانه -ها  های مجازی متنوع یادگیری )کارگاه معرفی محیط* های آموزشی مورد تائید سایت معرفی وب -

-سیاسی  ها )حیطه خلق/ ساحت پ( تعامل اثربخش با متخصصان مراکز فرهنگی و اجتماعی و استفاده از ظرفیت رسانه

 فناورانه( –ی و علمی اجتماع

                                                           
1. Gif 
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 امکان برقراری تماس صوتی و تصویری با مراکز مربوطه*امکان برگزاری پخش زنده با متخصصان در این مراکز -

 – نوین )حیطه خود و خلق/ساحت علمی های فناوریبر استفاده هوشمندانه از  ت( ارتقای کیفیت فرایند تعلیم و تربیت با تکیه

 های کاربردی هوشمند در هنگام تدریس نواع برنامهاستفاده از ا * فناورانه(

آموزشی )حیطه خود/ساحت  آموزی در راستای تولید محتواهای درسی و ساخت وسایل کمک ج( تقویت استعدادهای دانش

 زیباشناختی( -هنری

خورشیدی،  روش های گوناگون اینفوگرافی، نویسی درس در قالب تعیین تکالیف عملکردی متنوع در اشکال مختلف: خالصه -

 های آموزشی دید دبیر با کمک انواع رسانه و با صالح آموز دانشهایی از درس به  تکالیف مصور و...* واگذاری تدریس بخش

و  ها، هنرها و جغرافیا، آیین و رسوم های آموزشی به معرفی حرفه درصد برنامه 20درصد و حداکثر  10چ( اختصاص حداقل 

 -اقتصادی  مناطق روستایی و عشایری با رعایت استاندارد کیفیت )حیطه خود/ ساحت ویژه به ها شرایط جغرافیایی استان

آموزی؛  و هنرهای دانش ها ایدهآموزشی با ساخت، تولید و فروش انواع  تقویت استعداد دانش -(زیباشناختی –ای و هنری  حرفه

ها و هنرهای خانوادگی، بومی  و فرصت تعیین تکالیف عملکردی در جهت شناسایی نقاط قوت -وکار مجاز* کسب

 آموزان دانشهای  های مجازی از دست سازه برگزاری نمایشگاه و بازارچه *آموزان دانش

ها با هم و با  های آموزشی برای ایجاد سازوکارهای الزم برای هماهنگی و همسویی آن ح( تدوین اصول راهنما و پودمان

 (بدنی -)حیطه خود و خلقت / ساحت زیستینظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی  اهداف

*گرامیداشت رویدادهای  های اجتماعی گیری از آسیب برگزاری دورهای مجازی آموزشی سالمت و بهداشت روان و پیش -

؛ یک گلدان یا آموز دانشتقویمی )هفته نجوم/روز درختکاری/ روز هوای پاک( با انجام تکالیف عملکردی محیط زیستی: هر 

 یک نهال
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 گیری نتیجه

توان برای آن نقطه توقف یا پایانی در نظر گرفت. تا  که نمی طوری جریان آموزش، جریانی سیال، پیوسته و دائمی است؛ به

زمانی که انسان بوده و هست، آموزش نیز بوده و هست؛ بنا بر شرایط کنونی حاکم بر جهان به دلیل بروز نوعی بیماری که 

اعی است باعث تغییر چگونگی در آموزش شده است. استفاده از بستر فضای مجازی و تغییر دوای آن در حفظ فاصله اجتم

ها است. عدم ارتباط فیزیکی، جدایی کنش از محل واقعی خود، عدم معنای واقعی "چگونگی  "نحوه آموزش ازجمله این 

آیی  تصویر، فیلم، سند و...( و گرد هم گذاری انواع محتوا )صوت، چنین که قابلیت بر خط بودن، اشتراک زمان و مکان و هم

فرد این فضاست. در آموزش جدید نقش  های منحصربه تعداد زیادی از مخاطبان بدون نیاز به حضور فیزیکی ازجمله ویژگی
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های این فضا به  که مفاهیم درسی و تربیتی را با کمک ظرفیت شود میمعلم در این فضا به راهبر و تسهیل گری مبدل 

 .کند میود تفهیم مخاطبان خ

مرور  درباره مبحث آموزش و یادگیری الکترونیک تحقیقات زیادی صورت پذیرفته اما غالب این مطالعات به شکل کلی به

خاص پیوند این نوع آموزش با اسناد باالدستی وزارت  طور بهاند و  مفاهیم، بررسی مزایا و معایب و انواع آن پرداخته

 سند تحول بنیادین در انواع کتب درسی بررسی نشده است.وپرورش، همگام با در  آموزش

هایی برخاسته از فرهنگ و تاریخ و تمدن  مفهومی و آموزه -درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه، با رویکردی تحلیلی

توسعه جامعه را  ای که آنان بتوانند تأثیر خود را در گونه است به آموزان دانشاسالمی  –جامعه درصدد تقویت هویت ایرانی 

 ای و جهانی پی ببرند. منطقه -برای حفظ و ارتقاء جایگاه ایران در سطح ملی درک کرده و به نقش خود، در جهان امروز

عالوه بر آنکه در راستای فضای  توانند میمدرسان و عوامل مؤثر این درس در جریان همگام شدن با مدل آموزشی جدید،  

تربیتی و منطبق با اهداف برنامه -نند؛ نسبت به خلق و تولید انواع محتوای جذاب آموزشیمجازی در سند تحول فعالیت ک

درسی ملی اقدام کنند؛ بنابراین در درس مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول، یک طراحی آموزشی تمام ساحتی، منعطف و 

ی خدا، خود، خلقت و خلق بروز کند و تا در محورها تواند میآموزی )شاد(  موفق در فضای مجازی و شبکه اجتماعی دانش

 تحقق حیات طیبه پیش برود.

 آموزش، سند تحول، فضای مجازی، مطالعات اجتماعی، یادگیری واژگان کلیدی:

 منابع

علیم و نهمین همایش انجمن فلسفه توپرورش،  (. بررسی جایگاه فضای مجازی در سند تحول بنیادین در آموزش1397افروز، محمد و همکاران ) آتش
 ، دانشگاه سیستان و بلوچستان.تربیت ایران

مجله علمی ای معلمان با استفاده از فضای مجازی: مطالعه پدیدارشناسانه معلمان شهر همدان،  توسعه حرفه (.1397خداویسی، سارا و همکاران. )
 .110-121 :1، شماره فناوری آموزش
 مه شاهده سعیدی و دیگران. تهران: نشر رسا، چاپ سوم، ترجشناسی تربیتی روان( 1394سانتراک. جان دبلیو )

 .48-27: 17، شماره مجله راهبرد فرهنگهای یادگیری مجازی، امکانی برای کمک به بهبود فرهنگ یادگیری.  (. محیط1391سراجی، فرهاد )

 وپرورش. (. تهران: شورای عالی آموزش1391) سند برنامه درسی ملی

 وپرورش و دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی. (. تهران: شورای عالی آموزش1390) پرور شسند تحول بنیادین آموز ش و 

 .1-12: 12، شماره 3. ج مجله نخبگان علوم مهندسی(. بررسی آموزش الکترونیک و تأثیر آن در یادگیری، 1397صالحی مبارکه، زهرا و همکاران )

نهمین همایش انجمن فلسفه  وپرورش. ی مجازی بر اساس سند تحول بنیادین در نظام آموزشبازتعریف فضا (.1397صفرزایی، حمیده و همکاران )
 دانشگاه سیستان و بلوچستان. تعلیم و تربیت ایران.

 های محتوایی برنامه درسی ملی، تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی دورۀ اول دبیرستان بر اساس شاخص (.1399صلواتی، پرستو و همکاران )
 .178-180: 64، شماره 2، دوره پژوهش برنامه درسی همجل

پژوهشی -مجله علمی، آموزان دانشمقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر فاوا با آموزش سنتی بر اشتیاق تحصیلی  (.1397عزیزی نژاد، بهاره و همکاران )
 .348-339: 2، شماره فناوری آموزش

، اصفهان: معلم همایش ملی تربیتای معلمان،  معلم و توسعه حرفه های بستر مجازی برای تربیت (. قابلیت1395علیزاده واجاری، عارفه و همکاران )
 دانشگاه فرهنگیان.

 .82-89: 24،کتاب ماه علوم اجتماعینگاهی به آموزش مجازی )الکترونیک(.  (.1388اصغر ) کیا؛ علی
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 انتشارات رشد. . ترجمه ساده حمزه، تهران:مدارس بدون شکست(. 1395گالسر، ویلیام. )
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های اجتماعی ازنظر مدیران،  بررسی میزان اثربخشی آموزش مجازی توسط شبکه

 معلمان، والدین

 ، تهران، ایران«سمت»پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی  دانشیار، 1محمد آرمند

 ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران دانشجوی دکتری برنامه، 2سعید شیخی

 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران، 3هجت موسوی قهفرخیب

 مقدمه

ناپذیری بر تمامی  شده است که تأثیر اجتناب پارادایم جدیدی به نام فناوری اطالعات مطرح ورود به عصر اطالعات،  در آستانه

وپرورش را دستخوش تغییرات بزرگی نموده  مختلف اجتماعی بخصوص آموزشهای دانش بشری داشته و نهادهای  حوزه

در  ها دانشگاهها و  که توسط برخی سازمان باشد میاست. آموزش مجازی نیز پارادایمی جدید و محصول فناوری اطالعات 

نقش و تأثیر  توسعه روزافزون(. 1394های آموزشی متعدد مطرح و حتی اجراشده است )شیخی و همکاران،  قالب طرح

نوظهور در ابعاد گوناگون زندگی انسان از  های یدهپدیکی از  عنوان بهاستفاده از فضای مجازی  ویژه بهنوین،  های فناوری

ترین دستگاه متولی تعلیم و تربیت رسمی و  بزرگ عنوان بهوپرورش نیز  انکار جامعه امروز است. آموزش غیرقابل های یتواقع

خاص اینترنت و شبکه  طور بهو  ها یفناورآموزش عالی از دایره این تأثیرپذیری خارج نیست. این  عمومی کشور و مؤسسات

فرهنگی و  های تجربهوب پیوسته در زندگی روزمره افراد نقش دارد. افراد به هنگام حضور در شبکه، کوله باری از دانش و 

)بختیاری و شیخ  گیرند میدرون آن قرار  یها تعاملطالعات و حال، تحت تأثیر ا و درعین آورند میاجتماعی خود را به همراه 

ای ین صدبه این نکته بسیار مهم پی خواهیم برد که ا شنویم یمرا کلیک گفت هنگامی صدای  توان می(. 1399بابایی، 

 1954سال اجتماعی اولین بار چیایبارنز در  یها شبکهاصطالح (. 2001)آستین، ست ایکم و بیست ن قرزش مدرنی در موآ

سرعت به شیوهای کلیدی در تحقیقات و مطالعات بدل گشت. در تئوری شبکه اجتماعی سنتی، یک شبکه  پس به طرح و ازآن

وسیله  که به ها سازماناز نهادهای اجتماعی که شامل مردم و  یا مجموعهکه یک  شود میاجتماعی به این صورت تعریف 

، پور یعدل)معمار، تعامل دارند  ها ارزشو با هم در به اشتراک گذاشتن  اند متصلهم  اجتماعی به دار یمعناز روابط  یا مجموعه

 (.1391خاکسار، 

گونه رنفجاش اگسترزشی، موی آهازنیاع تنوزار اقتصاد و اشتغال، تغییر ماهیت باسوم،   ارههزی  دنیای فرا پیچیدهطلیعه در 

ون فزروزاشد رمقایسه با منابع در یت رات، محدودنتظار انفجاالیل دبه ی دائم گیردیازی و موزآبه باز نیاو علم آوری  فن

اجتماعی  یها شبکه(. 1384ان، چیرقوی و )جعفر باشد میهای آموزشی  فرصترداری از برخوه جهت یندافزی تقاضاجمعیت و 

، افکار و های یمند القهعتا کاربران بتوانند  آورد یمهستند که امکانی فراهم  هایی یگاهپااینترنتی پایگاه یا مجموعه 

                                                           
1. mohammadarmand@yahoo.com 
2. saeedsheikhi2000@yahoo.com 
3. mbehjat116@gmail.com 
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یک سایت ساده مانند موتور جستجوگر با (. همچنین 2007)بوید و السون، خودشان را با دیگران به اشتراک  های یتفعال

)پمپک و  دهند یمگذاری را به کاربران خود ارائه  اضافه شدن امکاناتی مانند چت و ایمیل و امکانات دیگر خاصیت اشتراک

بوده، اما کمی ات بسیار تغییری دارای گیردیاو هی ددیاهای  ن زمینهقبل تاکنول ساار هزاز دو بیش ااینکه (. ب2009همکاران، 

ل حاامون در محیط پیردر که ات (. تغییر2000است )جری،شته داسریعی ت تحوالت طالعافناوری اه کمک ربامروزه 

یک  صورت بهی گیردیاو یس رتد  در زمینهجدید  های فناوریت و خدماارائه  منظور بهزی مجا، آموزش ستگیری نظام ا شکل

مختلف های  مقالب نظادر ه رست کت اطالعاد فناوری ابررکاترین  زی مهممجازش موآ (.2004ه است )آونگ، شدح مطرنیاز 

 .(2001م،ارهوسر دو)ال شود میارائه شبکه زش تحت مور و آشبکه محوی گیردیا، برخطی گیردیار، یانه محوی راگیردمثل یا

که هر چه فرد تصویر  آورند میرا فراهم  ای یینهآکه دنیاهای مجازی برای مردم  کند می( استدالل 2004از سوی دیگر باتل )

( ارتباطات کامپیوتری 2002. لیندالف )کند میبا خود واقعی یا ایدئالش بیابد، بیشتر با آن ارتباط برقرار  تر مأنوسخود را در آن 

آموزش مجازی یکی کنند که  ( بیان می1398. شیری و صفی اقدم )(1382داند )جاللی،  یر ارتباطات میرا بسیار متفاوت از سا

. مبتنی بر پست، رادیو، تلویزیون و مکاتبه باشد های سیستمشامل  تواند میاز انواع آموزش از راه دور است. آموزش از راه دور 

اطالعات و رایانه برای ایجاد  های فناوریآموزش است که در آن از یافته این نوع  نیز یکی از انواع تکامل آموزش مجازی

 زاده یمابراهتوسعه آموزش از طریق آموزش مجازی توسط  هایی یتمحدود. همچنین شود مییادگیری استفاده  های تجربه

طریق شبکه اشاره شامل ابهام در مورد کیفیت محتوای؛ از طریق فناوری اطالعات و معیارهای سنجش در آموزش از  (1386)

 (؛2007ذوالفقاری )(؛ 2007(، مککیم، جولی و کانتیلون )2000کری، ایساکسون ) کرد. همچنین محققان دیگری مانند

. مارش اند کردهشماری را ذکر  ( و موانع توسعه آموزش مجازی بی1388( رضایی )1387(؛ دشتکی حصاری )2003پیسکوریچ )

ی )در طبیع انداز چشماند که آن را بخشی از  کامیاب یآموزان دانشخانه، مدرسه، اداره و  کامپیوترها در کند میبیان ( 2004)

دریابند. اصطالحات کالس بدون دیوار، مدارس هوشمند، دانشگاه مجازی و ... اشاره به نوع جدید و شاید ( شان یزندگ

آموزشی  یها نظامدر حال جایگیری در غیرمعمولی از آموزش مجازی دارد که در مقابل آموزش سنتی و معمول امروزه 

 (.1399، به نقل از بختیاری و بابایی، 1389)مهرمحمدی، کشورهای مختلف است 

اثرگذاری در برنامه درسی دارد باید از طریق مدرسان عمل کند. مدرسان و ( هر کس که امید به 2003از دید والکر )

، مانیدی، زقتصای ایاامز( از 1390و نظری ) یگیشاه ب. کنند جربه میکه ت سازد مییادگیرندگان، آن برنامه درسی را محقق 

های  اغلب مدارس امروزه در حال تالش برای افزایش اثربخشی فناوری. اند گفتهزی نیز سخن مجازش موآفرهنگی ، شیزموآ

ودن امکان دسترسی طورکلی هدف از آموزش مجازی فراهم نم های آموزشی خود هستند؛ به نوظهور برای برگزاری، فعالیت

های  سازی شیوه های درسی و ایجاد فضای آموزشی یکنواخت برای اقشار مختلف در هر نقطه و بهینه در دوره یرجستجو پذ

های آموزشی سنتی )استاد محور(  تر است؛ در چنین فضای آموزشی برخالف روش یادگیری عمیق منظور بهارائه مطالب درسی 

های مختلف  توان از ترکیب نمودن شیوه گردند در آموزش مجازی می مند، می د از موضوعات بهرهاندازه توانایی خو افراد به

(. ارزشیابی 1391یافت )باقرصاد، علیزاده و بنادکی،  یادگیری از قبیل متن تصویری و غیره به حداکثر بازده در یادگیری دست

ها را چگونه به دست آوریم تا به  صیفی الزم داریم و آنکنیم چه اطالعات تو اشاره دارد به فرآیندی که طی آن مشخص می

آمده از آن  دست ها، شیوه اجرا و نتایج به درک بهتری از آن فعالیت برسیم و بتوانیم درباره ارزش و مطلوبیت اهداف، طرح
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( 1384) (. همچنین سیف8: 1383قضاوت کنیم و آن را به سمت پاسخگویی بهتر به نیازها هدایت نماییم )کیامنش، 

های موردنظر به  ، تحلیل و تفسیر اطالعات است تا بتوان تعیین کرد که هدفآوری جمعارزشیابی را یک فرایند منظم برای 

 .داند یماند یا در حال تحقق یافتن هستند  یافته چه میزان تحقق

عد تعریف شده است. یکی از موارد از چند ب که اثربخشی کند می( در مروری بر تعاریف اثربخشی، ذکر 1386فتحی واجارگاه )

ترین طرفداران آن تایلر و اسپکتر هستند،  میزان تحقق اهداف موردنظر است. در این تعریف که مهم عنوان بهتعریف اثربخشی 

نتایج واقعی  عنوان بهای است که به اهداف تعریف شده دست پیدا کند. در تعریف دوم، اثربخشی دوره آموزشی اثربخش دوره

. حامیان این دیدگاه، اسکریون و اپل، معتقدند برای سنجش اثربخشی باید همه نتایج و بروندادهای یک شود میمه قلمداد برنا

 های رضایت گروه عنوان بهفقط نتایج مورد انتظار را. در تعریف سوم که دیدگاه نیکولز است، اثربخشی  دوره را سنجید و نه

. در تعریفی چهارم نیز که گروه مطالعاتی اشریج آن را مطرح کرده است، اثربخشی ودش میآموزشی تعریف  های دورهذینفع از 

گفت که برای ارزیابی هر شیوه آموزشی به نحوی  توان میهمچنین  به معنی رعایت استانداردهای آموزشی تعریف شده است.

ها و  ثربخشی آموزش مجازی، از مدلدهنده آن شیوه آموزشی شناسایی گردند. برای سنجش ا الزم است عناصر اصلی تشکیل

مستقیم و غیرمستقیمی  های پژوهشاستفاده کرد. در این زمینه  توان میمستقیم و غیرمستقیم مختلفی  های پژوهشالگوها 

اسماعیلی و همکاران (؛ 1395آبادی و همکاران ) ( حکم1398(؛ خانیکی و خجیر )1399(، کریمیان )2006اتوِل )توسط 

(؛ عیدی 1389(؛ عباسیان )1389( و عباسیان و جنت )1390واجارگاه و همکاران ) فتحی (؛ 1395سلحشور ) فاتحی و( 1395)

 ( اشاره کرد.1368( و ابطحی )1387و همکاران، 

های اجتماعی ازنظر  شده در این پژوهش به بررسی میزان مؤثر بودن آموزش مجازی توسط شبکه با توجه به مطالب ارائه

 ایم. والدین پرداخته مدیران معلمان و

 پژوهش  روش

کاربردی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل تمامی مدیران، معلمان و والدین  های پژوهشپژوهش حاضر جزو 

در حال تحصیل بودند. تعداد  1399-1400آموزانی که در مدارس ابتدایی دوره دوم پسرانه فرخ شهر سال تحصیلی  دانش

باشند. با استفاده  والدین می 600معلم و  35مدیر،  10سه بود. هر مدرسه دارای یک مدیر که درمجموع مدر 10مدارس دولتی 

طبق جدول  169زوج(  300نفر والدین ) 600نفر و از  32نفر معلم  35مدیر و از  10از جدول مورگان حجم نمونه همان 

برای سنجش . پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است از ها دادهحجم نمونه انتخاب و برای گردآوری  عنوان بهمورگان 

آزمایشی توزیع و پس از گردآوری، آلفای  صورت بهپرسشنامه در میان معلمان، مدیران و والدین  30روایی پرسشنامه ابتدا 

 ها داده وتحلیل تجزیهبرای به دست آمده است.  84/0ها سنجیده شد که در این پژوهش ضریب آلفای کرانباخ  کرونباخ آن

 هایی مدیران، معلمان و والدین با یکدیگر مقایسه خواهد شد. میانگین ارزیابی Fاز آزمون  پژوهش
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 پژوهش های یافته

 

 آموزش مجازی ازنظر معلمان، مدیران و والدین های دورهاثربخشی  -1جدول 

 N  مقدارt df sig Mean Difference Mean 

 142/3 138/0 001/0 13 709/1 32 دیدگاه معلمان

 068/3 068/0 111/0 13 606/1 10 دیدگاه مدیران

 041/3 083/0 011/0 13 054/1 139 دیدگاه والدین

 آموزش مجازی ازنظر مدیران، معلمان و والدین های دورهمقایسه اثربخشی  -2جدول 

ANOVA Sum of squares df Mean squares F sig 

Between Groups 0,158 1 0,158 5,094 0,624 

Within Groups 19,142 578 3,312 

Total 19,2 579 - 

 گیری یجهنت

های اجتماعی ازنظر مدیران، معلمان، والدین  این پژوهش با هدف بررسی میزان اثربخش بودن آموزش مجازی توسط شبکه

گفت )نظر  توان می =001/0sigشده  مشاهده داری معنیبا توجه به سطح سؤال اول: صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که 

افزار شاد، نظارت بر آموزش مجازی، حمایت از شبکه شاد، تعامل در شبکه، تأثیر خصوصیات فردی  مدیران در رابطه با نرم

مدیر )جنس، سن و تحصیالت( بر آموزش مجازی( از دیدگاه پاسخگویان بر موضوع موردبررسی کمتر از حد متوسط بوده 

گفت تأثیر عوامل هفتگانه از دیدگاه  توان می=sig 001/0شده  مشاهده داری معنیبه سطح  با توجهسؤال دوم: است. 

شده  مشاهده داری معنیسؤال سوم: با توجه به سطح است.  پاسخگویان بر موضوع موردبررسی بسیار کمتر از حد متوسط بوده 

011/0 sig=موضوع موردبررسی کمتر از حد متوسط بوده است. گانه از دیدگاه پاسخگویان بر  گفت تأثیر عوامل هفت توان می

شده است که نتایج  گزارش 0,624برابر  sigشده است و  محاسبه 5,094برابر  Fآنالیز واریانس مقدار برحسب سؤال چهارم: 

ماعیلی اس(؛ 1395و همکاران ) یآباد حکم( 1398(؛ خانیکی و خجیر )1399(، کریمیان )2006اتوِل ) های یافتهاین پژوهش با 

(؛ عباسیان 1389( و عباسیان و جنت )1390واجارگاه و همکاران ) فتحی (؛ 1395فاتحی و سلحشور )( 1395و همکاران )

 ( همسو بود.1368( و ابطحی )1387(؛ عیدی و همکاران، 1389)

ا پیدی بیشترش گسترروز  روزبهمر این و است ه اشدز غاآنیا دسر اسرزی در مجا های آموزشده بیشتر از ستفاای احرکت بر

های بیشتر  و هزینهقابلیت عمومیت یافتن ازجمله سنتی های  اوان آموزشفری یاامر نیز مزاین ترین دلیل ا کرده است. عمده

از  توانند مید افراد یااد زطرفی تعد. از شود میشامل را سنتی زش موهای آ هزینهصد از درست که تنها نیمی زش اموع آین نوا
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زش موای آبرص بخصو، مراین ای اجایگزین برد جوم وعدو کنند ده ستفاروز ا ساعت شبانه 24و هفته روز  7در ها  آموزشین ا

ارس مدع ست. موضوار داده اررقوپرورش  آموزشمسئولین روی پیش را نی اوافرت ماالزر اورطح کشرسن در سارمدد یااد زتعد

تقریباً رد ین مواست. با توجه به ا  دهکرا نیا پیددسر اسرزش در موآ رساختادر مناسبی ه جایگاد خوه عمر کوتارغم  زی علیمجا

مصمم شده و  ریزی ش برنامهین با تالابنابرو نیست د یاان زین مسیر چندها در ا راه قرار دارند و فاصلهن ریای ابتددر اهمه 

زش مو، آدرشره ارشآن اه ربر تارنوش نریتاکنون در انچه س آساابر ؛ گرفتار قررگ ین حرکت بزن اپیشگاماه مردر ز توان می

ن یدرعت بخشرسواسطه و بههم و شی زموهای آ از ارزشبرخی دن وربظ دارا اره لحرست که هم باموضوعی مجازی 

ت. رسابه توسعه سرعت رو  و بهگرفته ار قرل قبارد امویافته  ی توسعههارورکشن در برنامه به مخاطباالعاده  های فوق آموزشی

نیز شبکه جهانی و خلی های دا های دانشگاه ت شبکهارمکاناعه رتوسو ه ریانده از راتفارسد ایار زشد بسیا، رنیزان یردر ا

ده از ستفاهای ا سازی زیرساخت ای فراهملت برم دوعزاه به همرمند  و عالقهمستعد ر نسانی بسیاوی انیرد ورجو وت رینترنا

ده مهیا نموزش مجازی موآبه  آوری یروی و گیردیان ارمکاه رت کرسااخته رهم ساررفرا یطی اشروری مجازی، مجموعه فنا

 ت.رسا

طور که باید انگیزه الزم  گرچه آموزش مجازی بسیار مفید و سودمند است اما استفاده از شبکه شاد برای آموزش نتوانسته آن

نوع آموزش وارد شده است. نارضایتی از را در فرد به وجود آورد و اشکاالت زیادی که در آینده نزدیک رفع خواهند شد بر این 

یا بین معلمان، ضعیف بودن  آموز دانشنظارت بر تدریس، نظارت بر یادگیری، نبود ارتباط متقابل بین معلم و   شیوه آموزش،

های اینترنتی، قطع شدن مداوم شبکه شاد، تفهیم نشده  فرآیند ارزشیابی فردی یا گروهی، وجود مشکالت فنی در زیرساخت

پذیری برای فراگیری و  رخی دروس مانند ریاضی، رایگان نبودن استفاده برای همه، ایجاد انگیزه، نشاط، حس مسئولیتب

چهره به چهره و نگرانی والدین از  صورت بهها  ، تعامل با معلم و دیگر همکالسیآموز دانشرغبت برای یادگیری درس در 

ها همه مشکالت این شبکه  ت نکردن صحیح آموزش و پربار نبودن آموزشها از دریاف اجتماعی نشدن فرزند یا نگرانی آن

 آموزش هستند.
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 پژوهی برنامه درسی آموزش پزشکی در پساکرونا آینده

 ریزی درسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران دانشجوی دکتری برنامه، 1سعیده سادات موسوی

 مقدمه

های مطلوب هدف اصلی  ساخت آینده منظور بهحتمل و تالش های م ای است که کشف آینده دانشی فرارشته 2پژوهی آینده 

ها را خالقانه تصور و ما را در راستای ساخت آینده  های مرجح و مبتنی بر آرزوهای انسان کوشد آینده آن است. این دانش می

زاری کارآمد و اب عنوان بهمطلوبمان هدایت کند. کشورهای مختلف جهان سعی دارند ابتدا به کسب و فراگیری این دانش 

یافتگی اجتماعی نسبت به سایر کشورها  یک فاکتور کلیدی برای قرار گرفتن در رأس توسعه عنوان بهراهبردی بپردازند سپس 

برنامه درسی یک  گذاری سیاستپژوهی برنامه درسی در  در این میان نقش آینده(1390بل، ، 1395)حیدری، استفاده نمایند.

ها و  پژوهی برنامه درسی قادر خواهند بود در مقابل چالش ص آیندهانکار است. برنامه ریزان درسی با تخص کشور غیرقابل

تر عمل کنند، به این دلیل که  تخصصی صورت بههای نامنظم و بحرانی جامعه کنونی و نیاز آینده کشور  موانعی ازجمله ویژگی

هستند )سراج و   آیندهوتحلیل اصول فلسفی کشور و نیازهای فعلی جوانان و حل مشکالت  این متخصصان قادر به تجزیه

یک بحران تأثیر بسیاری بر فرایند آموزش و  عنوان به 1398(. چنانچه میدانیم شیوع ویروس کرونا در سال 2011عبداهلل، 

های آموزشی به حالت  هایی که در شرایط اضطراری در بیمارستان ویژه آموزش پزشکی گذاشته است. نخستین فعالیت طور به

های متنوع بیماری بود. علیرغم ارزش  ارآموزی بالینی دانشجویان پزشکی و محرومیت از مشاهده نمونهتعلیق درآمده بود، ک

اندازد که  آموزشی و تنوع منابع آنالین موجود، فقدان آموزش بالینی، مواجهه مستقیم دانش جو با بیماران را به خطر می

عالوه بر این، ارزشیابی به علت عدم  (Woolliscroft, 2020)مهارت فنی و غیر فنی را تحت تأثیر قرار دهد.  تواند می

 و یا نظارت بر یادگیری با اختالل مواجه شد )کومپوراس ها مهارتتعامل دانشجویان با بازخورد از طریق مشاهده مستقیم 

ها،  کالن کشور، به دلیل کمبود نیروی انسانی بیمارستان گذاری سیاستازاین مرحله و بر اساس  (. پس2020، 3هلفگوت

ان به خدمات مرتبط با کووید گماشته شدند که این افزایش مسئولیت و حجم کار دانشجو به نفع ارائه خدمات باالتر از کارآموز

های مرتبط آموزشی از سوی دیگر، دانشجویان را با خستگی و خأل نگرش نسبت به محیط  سو و تعطیلی سایر بخش یک

های سراسر جهان ازجمله ایران تمهیدات ارزشمندی را برای حفظ و  گاه(. دانش2020و همکاران، 4)ددیال   یادگیری مواجه کرد

اند؛ اما آینده آموزش بالینی در پسا کرونا  ارتقای اهداف آموزشی خود و سازگاری هرچه بیشتر با این بحران جهانی انجام داده

ای بهتر هستیم.  ی ترسیم آیندهنامشخص است و در دنیای رقابت علمی و فرهنگی نیازمند پژوهشی علمی و سیستماتیک برا

و حصول  مؤثر های قدرت در بین جهانی، مختلف موضوعات اهمیت و جهانی اندازهای چشم به دستیابی منظور بههمچنین 

. (Godet Michel, 1991)استفاده شود های تحلیل ساختاری آینده الزم است از روش در نقاط اشتراک و اختالف بالقوه

 در حیطه اما ؛است ها ازجمله در علوم نظامی چشمگیر بوده رشته از برخی در ه پژوهی آیند رویکرد رشد و توسعه ایران در
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پژوهی  این پژوهش با هدف آیندهاست. به همین دلیل  نگرفته صورت ای آموزش بالینی مطالعه ویژه بهپزشکی و  ش آموز

 برنامه درسی آموزش بالینی گروه علوم پزشکی در پساکرونا انجام شده است.

تاری مکتب گوده و در این مطالعه از روش تحلیل ساخ .هستند متنوع و گسترده بسیار پژوهی آینده های روش تحقیق: روش

های  وانفعاالت بازیگران بوده و گام وتحلیل فعل شناسایی عوامل کلیدی و تجزیه افزار مکتوب استفاده شد که تمرکز آن بر نرم

وانفعاالت بازیگران، طراحی سبد  گانه تعریف مسئله، شناسایی عوامل تأثیرگذار، تحلیل تأثیرات متقابل عوامل، تحلیل فعل شش

 و ای کتابخانه مطالعۀ طریق ازاساس تحلیل تأثیرات متقابل، انتخاب سناریوهای محتمل اجرا شد. در ابتدا سناریو بر 

ها  . منظور از پیشرانشناسایی و استخراج شدند ها اساتید پیشران و آموزشی مطالعاتی سوابق دلفی با توجه به روش کارگیری به

. در این مطالعه گروه خبرگان شامل شوند می موردمطالعه حوزه دریک غییرت ایجاد باعث که اصلی هستند عوامل یا ها مؤلفه

 شیوه به پژوهش این در کنندگان مشارکت انتخاب نحوهنفر(.  10های شهر تهران بودند. ) متولیان آموزش پزشکی در دانشگاه

 در دارند، تأثیر آموزش پزشکی ندرو آتی تغییرات بر که هایی پیشران تعیین مؤثرترین است. برای بوده دسترس در و هدفمند

 تأثیر؛ صفر= بی) 3تا  0 از طیفی در دیگر متغیر بر را متغیر هر تأثیر تا شد خواسته خبرگان از نفر 10از  مشترک پانل یک

میزان  ترتیب بدین .شد تکرار ها پیشران از هرکدام برای عمل این کنند تعیین)زیاد تأثیر 3= متوسط؛ تأثیر 2=کم؛ =تأثیر1

 MACTOR 1افزار و نرم ساختاری تحلیل افزار نرم کمک به سپس شد. مشخص دیگر متغیر دیگر به متغیر یک وابستگی

 گردید و در پایان بر اساس نتایج تحلیل، سناریوهای محتمل انتخاب گردید. محاسبه نتایج تحلیل

پژوهش های یافته

 

 تأثیرپذیریوضعیت قرارگیری بازیگران در نقشه تأثیرگذاری و  -1شکل 

                                                           
1. Matrix of Alliances and Conflicts:Tactics,Objectives and Recommendations 
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های  گذار، طراح آموزشی و مهندسین کامپیوتر در منطقه پیشران ، سیاستشود میچنانچه در منطقه بندی تأثیرات متقابل دیده 

پژوهی برنامه درسی گروه پزشکی در پساکرونا هستند و بیشترین تأثیرگذاری را دارند، همچنین بیشترین تأثیرپذیری را  آینده

 (1دانشجو دارد. )شکل 

 سناریوهای محتمل:

 معکوس یا وارونهکالس -

 ها آموزی شگفتی سازها و امور نوظهور جدید مثل گسترش تکنولوژی واقعیت مجازی در تمام مهارت -

 های بالینی ساز و محیط استفاده ترکیبی از شبیه-

 
 گیری نتیجه

ی مختلفی در آموزش و جود دارند که نقش ها در شرایط بحران مستمر و همزیستی ویروس نوپدید با زندگی انسان، پیشران

گیری ویروس کرونا، هم  مهمی در تثبیت و توسعه نظام آموزش بالینی گروه علوم پزشکی دارند. اعتقاد بر این است که همه

با در کشورهای ثروتمند و هم در کشورهای فقیر، به پیشرفت بیشتر در زمینه همگام شدن با فناوری روز جهان منجر شده و 

سازی محیط بالینی پتانسیل غلبه بر  واقعیت مجازی و شبیهنوظهوری مانند  های فناوری رعت زیادی ادامه خواهد داشت.س

شحاتا همچنین در پژوهش  (.2020)پونتی و همکاران،  واسطه آموزشی را دارد عنوان بهاختالالت عدم دسترسی بیمار 

ضرورت روش ترکیبی در پسا کرونا تأکید نمودند )شحاتا و  نجام شد بهاز فوکوس گروپ ا ها دادهتحلیل  صورت به( که 2020)

 (.2020همکاران، 

ای آموزشی قلمداد کرد که شامل دو بخش است: آموزش  شیوه توان میاست که  1سناریوی محتمل بعدی کالس معکوس

و، کتاب )در خارج از کالس( و توسط معلم، مثل ویدئ شده یمعرفشده و یا  مستقیم انفرادی و استفاده از محتوای آماده

های چهره به چهره کمتری از دانشجویان  در آینده ما شاهد مالقاتهای یادگیری گروهی و تعاملی در داخل کالس.  فعالیت

( البته نکته مهم و پایانی در برنامه 2021پردازند )کیم و همکاران،  پزشکی خواهیم بود زیرا با آموزش معکوس به یادگیری می

ای تربیت شوند. تمایز بین  ، نقش مربیان است که اطمینان حاصل شود کارآموزانی واجد صالحیت حرفهپساکرونادرسی 

یادگیری سطحی و عمیق، نقش حیاتی بازخورد و مربیگری سازنده غنی، باید کارآموزان را راهنمایی کند تا به یادگیرندگان 

                                                           
1. Flipped learning 

 یادگیرنده خودکنترل و دارای صالحیت حرفه ای 

شگفتی سازها یی 
مثل واقعیت 

 مجازی 

استفاده ترکیبی از 
شیبیه ساز و محیط 

 های بالینی 

 کالس وارونه
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ی پیشگیری، تشخیص،  اهی از عدم قطعیت و ابهام در مواجهه با مسئلهحال آگ خودتنظیم، قادر به استدالل انتقادی و درعین

 (McMahon et al. 2021)(.2021همکاران،  و 1درمان و بازتوانی بیماران تبدیل شوند )مک ماهان

 پژوهی، برنامه درسی، آموزش پزشکی، پساکرونا آینده واژگان کلیدی: 

 منابع

 .، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیجلد اول ترجمه محسن محقق و مصطفی تقوی،، پژوهی مبانی آینده(. 1390بل وندل )
 معصومه باشی و قیه رضایان ترجمه احد بهاری، مجتبی نگاری شناسی آینده های جدید در روش پیشرفت(. 1396سیپیو، بارتولومئو ) ماریا و جائوتزی،

 .پژوهی راهبردی کاظمی، تهران: موسسه افق آینده
 .75–93: 1، شماره 7، دوره ترویج علمپژوهی و روش دلفی،  (. آینده1395حیدری، امیرهوشنگ )

Dedeilia, A. Sotiropoulos, M. G. Hanrahan, J. G. Janga, D. Dedeilias, P. & Sideris, M. (2020). 

Medical and surgical education challenges and innovations in the COVID-19 era: A 

systematic review. In Vivo, 34: 1603–1611. https://doi.org/10.21873/invivo.11950 

F Koumpouras, & Helfgott, S. (2020). Stand together and deliver: Challenges and opportunities for 

rheumatology education during the COVID-19 pandemic. Arthritis Rheumatol. 

Godet Michel. (1991). ACTORS_MOVES_AND_STRATEGIES_THE_MACTOR_M.pdf. 
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 هایی برای آینده در دوره کرونا و داللت ها دانشگاهتجارب زیسته دانشجویان 

 کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران، 1سعیده نوربخش باغبادرانی

 مقدمه

ورت ضر و یشها نقصاننا برخی وکر مسئله تأثیر که تحت استجامعه  یها سازمانو ها دنهااز یکی  عنوان بهعالی زش موآ

 سرعت به 19-یدوکوری بیما، (. بدین ترتیب1399، )فاضلی گیرد یمار مرحله تعطیلی قرو در  شود میر شکای در آن آنگرزبا

رد مودر شت عمومی ابهدن مسئوال های یهتوصمید که این ابه ، شدن سرتاسر جهادر  ها کالجو  ها دانشگاهمنجر به تعطیلی 

 (.2020، فیرکمک کند )موری ین بیمااکلی ت کاهش تلفابه  تواند یمجتماعی ا یگذار فاصله

و عالی نوپا زش موآ مؤسساتو  ها دانشگاه، خته شددوعالی زش موان آمدیرن ستادعالی به زش مون در آهمگا یها نگاه

ی هادیکرزی و رومجا یها آموزش ی توسعهبه ز پیشتارگ و بز یها دانشگاهین بین ا و درفتند رلگویابی ل انبادکوچک به 

 (.1399، ختند )سلیمیداپرد موجو

ین وتدی، قو های یرساختزد یجان ایط مختلفی چواست شرزم اال، شیزمور آمودر انیکی ولکتری اگیردیاده از ستفاای ابر

مر در افرهنگی جامعه ش تغییر نگرو مناسب  یساز فرهنگان و اساتید، شگرزموآیابی ای ارزبرزم شی الزموی آهااردستاندا

(. در 1396ران، همکاو چه بافیه ر)پاد هم شوامینه فرزین در ابخش خصوصی و لت دوکت رمشاو  گذاری یهاسرمزش، موآ

 های آموزشبایستی مشابه با آن هی زدست که باآن انکته مهم و  ستامهم ر نیز بسیازش موآکیفیت زی مجا های آموزش

منطبق اساتید و دانشجویان در گی دماآمینه بحث زین ر اد شده مطرحارد مواز (. یکی 1396ران، همکازاده و سنتی باشد )تقی

توجه ان، گیرافره یدگادبا توجه به س، سااین ا ست. برزه این حودر ایس رتد یها روشو  یافزار نرمی با سیستمهاد خو یساز

تعامل اساتید،  بادانشجو تعامل ، شده ارائهزش موآکیفیت  ری دارد:همیت بسیاانالین آ یها دوره یفیتدر ک ملاین عوابه 

و نش ل دانتقاانایی اتوو قعی وانش داکسب ان، گیراضایت فردوره، رحی اکیفیت طری، گیردیاای محتو، با یکدیگردانشجویان 

 (.1399، نالین )سلیمیآ یها دورهاساتید در  ی سازندهکت رمشا

د جووبه ان ین بحرص در ابخصوزی جام های آموزشای جری ایاامزاز مثبت و  مؤثرهیم به نحو ابخو که یدرصورت، ینابنابر

به  با توجهشته باشیم. داگرفته رت صو یها و تجربهیط اشراز بایستی شناخت کافی ، ییمجو بهرهنا وکروس یراز وناشی ه مدآ

، مینهزین در اعمیق درک به ن سیدای رمناسب بر یها روشو از ست اسی علمی رمند برزنیاه ین پدید، ایادشدهپیامد 

 یها دورهدانشجویان از یسته رب زسی تجاربرف هش با هدوین پژا رو ینازاست. ایسته رب زسی تجاربراز روش  یریگ بهره

 گرفت.رت نا صووکران بحران جنوب در حد تهره آزاد وانشگازی دامجازش موآ

 هشوپژروش 

ف د. با توجه به هدشا جراشناسی توصیفی ارتحقیق پدیدروش  یریکارگ بهبا و کیفی د یکری روهش حاضر بر مبناوپژ

و یخی رتای توجه به مبناون بدو  ظاهرشدهاد فراتجربه در که  یطور آن یموردبررسه توصیف پدیدد صددرمحقق ، هشوپژ

                                                           
1. ali.kaveh127@gmail.com 
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هش شامل و. جامعه پژباشد یمآن نه تفسیر ه و توصیف پدیدد صد، دریگرد عبارت بهست. اهشگر وپژت هنیاذخالت ون دنیز بد

نیز با  یریگ نمونه. اند کردهتجربه زی را مجا یها کالسه که پدیدد بوان جنوب حد تهره آزاد واانشگی داکتردانشجویان دوره د

 یها روشاع نون امیار از ین منظوای اگرفت. برم نجااهدفمند  صورت بهشناسی ارپدیددر  یریگ نمونهتوجه به منطق 

گرفته شد. ه بهر یافتهساختار یمهنمصاحبه از  ها دادهدآوری گرای شد. برده ستفاس استرع در دنو، از هدفمند یریگ نمونه

در شد. داده  کنندگان مشارکتبه زم گاهی الآهش وپژاف هدرد امو، در مصاحبهوع شراز خالقی قبل اعایت مسائل ر منظور به

هش شرکت وپژدر ضایت کامل ربا  شوندگان مصاحبهو شد زم داده الن طمینات، اطالعادن امحرمانه بوا و ضبط صدص خصو

در ید. دحاصل گر ها دادهی نظرع شبا، اهمزدمصاحبه نفر یااز پس د. قیقه متغیر بود 60تا  30از مصاحبه نیز  زمان مدتند. دکر

تحلیل در ست. ه اشدآورده جنسیت و شته تحصیلی ربه تفکیک  شوندگان مصاحبه یشناخت یتجمع های یژگیو، یکول جد

ید. دگردرج کاغذ روی  شده ضبطت طالعاا ابتدر، اشد. بدین منظوده ستفاری اومحز و مرحله بااری در دو کدگذاز روش  ها داده

سی ربرو قت دسپس با د. شه نداکلمه به کلمه خو، ها یفتوصبا ن شدس مأنو منظور به، مطالعهدر  شده ارائهمطالب م سپس تما

و با توجه به مضامین  ها گزاره، مهدادر اشد. اج ستخر، انددبوط مربو موردنظره به پدید یماًمستقمهم که ت جمال، چندباره

 طور بهید تا دگرم غاادهم ت در مقوال، تر یکل یها دستهتشکیل ای برن پایادر شدند.  یگذار نشانهو  یبند عنوان، ها آنمفاهیم 

 و سپسهشگر وتوسط پژا بتدا ها مصاحبهنوشت رویعنی د بودن چک کرروش نیز به  ها دادهبخشی رعتبااکامل گویا باشند. 

 تایید شد.و سی رتحقیق بردر  کنندگان مشارکتتوسط 

 نجمعیتشناختی مصاحبهشوندگای یژگیهاو -1ول جد

 درصد فراوانی رشته تحصیلی

 %37 4 مدیریت آموزشی

 %27 3 مدیریت آموزش عالی

 %18 2 ریزی درسی برنامه

 %9 1 افزار کامپیوتر نرم

 %9 1 آموزش زبان انگلیسی

 100 11 کل

 %55 6 زن جنسیت

 %45 5 مرد
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 تیر مقوالار زتکرو بسامد  -2ول جد

 

 گیری ها و نتیجه یافته

ی همهدر موشکافانه و سی عمیق رمند برزنا نیاوکران بحردر شی زموآنوین د یکررویک ان به عنوزی مجازش موآ یریکارگ به

ی از کتردمقطع ن نشجویای دایستهی زتجربههش حاضر وستا پژراین آورد. در اهم افری ند بینش مفیداست که بتود آن ابعاا

مرتبط با ی یژگیهاوصلی شامل: ی امقولهر چهاان جنوب در حد تهرواسالمی ه آزاد انشگازی دامجای هاسکالدر شرکت 

ن نشجویادابه ط مربوت یر مقوالزبه تصویر کشید. ت متحاناو اساتید امرتبط با ی یژگیها، وفنی سامانهر ساختان، نشجویادا

ی هاد. دادهکتابخانه بوو ئه کالسی ی، اراگیردکیفیت یا، تعاملب، غیار و حضو، مدوآفت م، ربهاو انا وکران رشامل: بح

از لیل قرنطینه ناشی دبه زی به مجاری حضوی هاسمسئولین جهت تبدیل کالد هبررابا ن نشجویان داد داهش نشاوپژ

ای از تجربهن چون نشجویا، داهادادهنستند. با توجه به داباال میری را بتال به بیمااکه خطر ا شتند چردانظر ق تفاانا وکران بحر

د بوده مینه کرزین در اشی زموی آبه تهیه فیلمهاام قده انشگاداند. هرچند دبوم بهاع ایک نور چادشتند اندزی مجای هاسکال

ستا راین در اهند. وفق دیط جدید ارین شابا د را فته خورفته رند تا دمند تجربه بوزنیاو ند دبوه غافلگیر شدن نشجویاداما عمال ا

و فت م ربحث عدزی را مجازش موی آیاامزاز ( یکی 2000نت )وبر( و 1383دی )شدند. عباو برروکاستیهایی هم و یا ابا مز

شاغلین ص )بخصون نشجویاد دابوه شدار برگززی مجارت بصوم ترن به تبع چو، ننددامین ماو زهزینه در صرفهجویی و مد آ

باتوجه به د. بوب غیار و ها بحث حضودورهین امعایب از ما یکی اند. دمیکری خرسنداز براین حیث از اها( نستااسایر و از 

ی زدن در هم صرفا به قصد حاضرن نشجویااز دانتیجه برخی درنشد ار برگزی تصویررت ها بصوسکال، هشوپژی هاداده

ساتید است که این امینه توصیه زین در اند. ده ای نبرشزموی آین فضاده ای از استفااعمال و شتند داها شرکت سین کالا

را ها سست کالاصرفا یکطرفه نباشد همچنین مسئولین بهتر س کالو شته باشند ن دانشجویااز داپاسخ و پرسش و تعامل 

 زیمجای که فضان داد هش نشاوپژی یافتهها، تعاملی مینهد. در زها بیشتر شوهنگیزانمایند تا ار برگزی تصویررت بصو

به ا، کیفیت نامناسب صدن بخاطرمشکالتی چورا نشجو( دا-نشجوو دانشجو دا-دستا)اتعامل ی مینههازست انسته انتود موجو

، یافتههاس سااند. براشتهداتاکید زی مجای فضادر ( بر تعامل 1395ران )همکاو صالحی ( و 1399هم کند. سلیمی )اخوبی فر
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شتند داضایتی رنااز براین بابت و از انگرفت م نجاابخوبی ا صدو ینترنت ا هم بخاطر مسائل قطعین نشجویادائه کالسی ارا

در ند دمعتقد بون نشجویات، دایارواند. با توجه به دبواده ندن نشاد خود ستااکه باید به ر نطود را آخور پشتکاو که خالقیت ا چر

و با( و 1396ران )همکایزاده و ست. تقواده پایین بوزی مجای هادورهین ی در اگیردکیفیت یاری حضوی هاسمقایسه با کال

شی زموی آهادورهین در ایگر معایب از دشتند. داتاکید زی مجازش موآمحیط ب در در خوی گیرد( بر حفظ کیفیت یا2020)

به زی مجات مینه کتابخانهها خدمازین در است زم االد. جمله کتابخانه بوازشی زموی آفضاهان از نشجویان داشدوم محر

 هند.دئه ارا ننشجویادا

د. بوار فزاسختی و تصویرط تباا، ارضبط صد، ینترنت، افایلهاد پلو، آچتا، فنی شامل: صدر به ساختاط مربوت یر مقوالز

نیکی ولکترزش اموآمهمترین مولفه زی را ( کیفیت فنی سامانه مجا1397ران )همکاو سماعیلی ( و ا1398ران )همکای و قنبر

شتند. ا دانسبت به کیفیت صدرا ضایتی ربیشترین نان نشجویا، داهشوپژی هادادهجه به باتون ین میادر اند. دکرح مطر

شت. قسمت چت سامانه نیز قابلیت دانامطلوبی  تأثیری گیردکیفیت یادر همچنین د؛ بوده سخت کررا تعامل ن مکااقع دروا

و نمیشد م نجاافایلها بخوبی د پلوآن همچنید. بوده سختتر کررا بحث تعامل ز باع، همین موضوو شت اندرا سی رتایپ فا

آن هزینه و ینترنت امیشدند. بحث سرعت اری گذرسپس بای و باید فایلها تقسیمبندو شت د داجودر آن ویت حجم ودمحد

در شرکت م عدو ینترنت موجب قطعی اقع سرعت پایین درواشد. ح مطرن نشجویاداند که توسط دمهمی بوع موضودو هم 

زش موا در آقابلیت ضبط صدد. بوده کران نگرن را نشجویااز داینترنت نیز برخی از اناشی ی هزینههالبته اها میشد. سکال

ما با اهند. ا دفرش گورا مباحث کالسی و ها زشموآنند اها بتورهم میکند که باافرن نشجویاای دابرن را مکااین زی امجا

ها قابل سکثر کالدر اینکه دوم اشت. انده خیرذقابلیت ینکه اشت یکی د داجوومینه زین در ا مسئله دو ت،یارواتوجه به 

ی هاسست. کالی اتصویرط تبااری اربرقرزی مجازش موی آیاایگر مزاز دما ؛ اشتاندد جووپخش ن مکاو اند دنبوده ستفاا

ر ستااخون نشجویاداگرفت. م نجات اطریق صواز فقط و ست ده ابوی تصویرط تباارفاقد دوره ین ی در اکتردمقطع زی مجا

هد اخون نای آگیردیادر کیفیت بیشتر و تعامل و موجب شناخت بهتر ه به چهره چهرط تباارکه ا ند چردبوی تصویرط تباار

؛ نظیرار فزاسختی هزینه خرید یکسر، ینترنتابر هزینه وه ها عالدورهین در اهمچنین ن نشجویا، داهادادهشد. باتوجه به 

( 1383دی )که عبار همانطود. خوشایند نبود یان زناآنظر از ختند که دامیپرباید پ و ... را لپتای، فرزهندن، فوومیکر

 ست.انسته دانیز نسبتا باال زی را مجازش موآلیه ی اوهزینهها

ی ساتید که سابقهاز ابعضی ، هشوپژی هادادهباتوجه به د. بوری کمکاو ساتید شامل: بیتجربگی ابه ط مربوت یر مقوالز 

قع درواند. زساآورده برن را نشجویارات دانتظاانستند انتو، نددبوزه ین حودر انش کمی دارای دایا و شتند اندزی یس مجارتد

ی ند. مسالهدادمیش مینه گسترزین د را در انش خوو داند دادجدید به سرعت تطبیق میع ین موضوابا د را ساتید باید خوا

یا تهیه ن و نالین شدآشامل به موقع ن نای آربحث کمکاد بون نشجویاداضایتی رساتید موجب نای اسواز که ی یگرد

ساتید موجب اجانب از هی کم این همراند دبوور ین باابر ن نشجویاد. دابوزی مجای فضادر یس رمناسب جهت تدای محتو

 ست.ده ابون نادر آعمیق ی گیردکاهش یاو نگیزگی ایش بیافزا

ت متحانان اما، زهشوپژی هادادهباتوجه به د. بوس سترو ا پاسخهال ساه ارنحون، مازشامل: ت متحاناابه ط مربوت یر مقوالز

را از فرصت پاسخگویی مناسب ن نشجویااز داست. چنانچه بعضی ده اکم بور حتمالی بسیاایا تقلب ن طمینام ابنا بر بحث عد
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وز ند که موجب بردملی بواینها عود. ابوده بر کراچند بررا سامانه نیز مشکل در پاسخنامهها د پلوم آند. عددبوداده ست د

 د.بوه شدن نشجویاه در دایندانی فزانگرس و سترا

ن ین میادر اکشف نماید. و شناسایی را مینه زین در ا مؤثری ست مهمترین مولفههاانسته اهش حاضر تووپژع، مجمودر

ن مصاحبهشوندگا نمیارا در بیشترین بسامد ت متحاناه اکوتان ماو زساتید ابیتجربگی ا، کیفیت صدن؛ یرمولفههایی چوز

زم الت مااقدو ابیر اتدا کیفیت صدد بهبون فنی سامانه چور نظر ساختااز باید ان جنوبحد تهره آزاد وانشگان داشتند. مسئوالدا

ست ده ابون نشجویای داستههاامهمترین خواز که جزئی زی مجات متحانان امات زیش مدافزامینه در زند. آوربه عمل را 

نیز زی مجای فضارس در مدان نقش به عنوی یفاای اساتید برزی انمندسااتوزی و مینه بهسا. در زدپذیررت صوزم الات تغییر

 دد.گرده ستفااشی زموی آهاهگاریا کاو ها رسمینا، نشستهااز 

 پژوهش، برخی راهکارهای بهبود کیفیت آموزشی در فضای مجازی، بررسی می گردد: های یافتهبا توجه به  در انتها

 ای محیط مجازی چند رسانه از استفاده .1

مشارکت یادگیرندگان در فرآیند  تواند میای در آموزش مجازی توسط اساتید و مدرسین،  طراحی و ارائه محتوای چند رسانه

 آموزش را باال برده و میزان یادگیری آنان را افزایش دهد.

 های آموزشی کردن و تعیین حدود برنامه مشخص 2.

ها و همچنین حد و مرزها اهمیت زیادی دارد. عدم وجود  جلسات آنالین، مشخص بودن برنامه مجازی یا های کالسهنگام 

 های آموزشی مشخص، در فرآیند تدریس و یادگیری، بی نظمی و آشفتگی ایجاد خوهد کرد. برنامه

 اساتید و دانشجویان: تعامل .3

 .ارتباط دیداری و شنیداری با اساتید نیاز دارندوتحلیل مطالب، به برقراری  دانشجویان برای فراگیری، درک و تجزیه

 Adobeهایی مانند: به طور کلی برقراری ارتباط بین اساتید و دانشجویان از طریق تماس تصویری، ویدئو کنفرانس، پلتفرم

Connect  وSkyroom .امکان پذیر است 

 (کنندگان شرکتو تعامل میان دانشجویان ) ارتباط .4

گروه مجازی تشکیل دهند تا دانشجویان بتوانند درباره موارد مطرح شده در جلسه، با یکدیگر بحث و بهتر است اساتید یک 

 های خود را به اشتراک بگذارند؛ گفتگو کرده و نظرات و ایده

 ی آزمون و جلسات پرسش و پاسخ:برگزار .5

 الین است.ها و جلسات پرسشی آن یکی دیگر از راه های بهبود آموزش مجازی، برگزاری آزمون

های آزمون ساز آنالین  ها را از طریق تماس تصویری انجام دهند و یا از برنامه پرسش و پاسخ توانند میدر این زمینه اساتید 

 استفاده کنند.

  کرونا، تجارب زیسته، دانشگاه، دانشجویان واژگان کلیدی:
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 الکترونیکیهای اخالقی در فرایند کاربست روش آموزش و یادگیری  تأملی بر چالش

 برای دوران پساکرونا هایی داللتدر آموزش عالی؛ 

 ، ایرانمشهد ،دانشگاه فردوسی ،ده مطالعات اسالمی در علوم انسانیپژوهشگر پسادکتری علوم تربیتی، پژوهشک، 1حسن اسالمیان

 موسسه آموزشی عطار، مشهد، ایران استادیار، 2شیوا جالیری الئین

 مقدمه

 یها فرصتایجاد  و جانبه همهتغییرات با وجود ایجاد حاصل از فناوری اطالعات و ارتباطات،  های یشرفتپدر عصر حاضر  

استفاده و اغراض  سوء گسترش یرنظ یبروز مسائل غیراخالقی گوناگون، بسترساز ها انسانزندگی ویژه برای رشد کیفیت 

کیانپور راد و و 1385)بلکستر و همکاران،  اخالقی شده است یها ارزشو عدم پایبندی به  ای یانهراجرایم ارتکاب سودجویانه، 

 های یتکنولوژدر فرایند استفاده از  نوپدید اخالقی مسائل و مشکالت شناساییضرورت  (. بر همین اساس،1383حجازی، 

(. در همین راستا، استفاده از 2008، 3سمپایو) شود میبیشتر احساس ، ها آنهای آموزشی و لزوم مواجهه مؤثر با -در نظام جدید

 ها انشگاهدآموزشی  پاسخگوی نیازهایآموزش عالی، گرچه تا حدودی  یها نظاماز روش آموزش و یادگیری الکترونیکی در 

به را  متعددی های اخالقی چالشالکترونیکی،  های یادگیریاخالقی در  یها ارزشدلیل نادیده گرفته شدن اما به ، بوده است

و ارائه راهکارهای  ها چالششناسایی این  (.5،2013و بوسیکوا و ملیچریکوا 2020، 4کاستاندا و کاستیلواست ) همراه داشته

به مباحث  اعتنایی یبیا  یتوجه کمچراکه هرگونه  از اهمیت فراوانی برخوردار است، ،ها آنا مناسب جهت مواجهه مطلوب ب

. به همین منظور، مطالعه حاضر تربیتی است بدیل یب یها فرصتمیان رفتن  سبب از در فرایند آموزش و یادگیری، اخالقی

و ارائه راهکارهای مناسب  یکی در آموزش عالیهای اخالقی در فرایند کاربست روش آموزش الکترون چالششناسایی  باهدف

جهت استفاده بهینه از روش  تعیین مقررات آموزشی و ها یاستسدر تدوین  تواند میاست و نتایج آن  شده انجامدر این زمینه، 

 مورد استفاده قرار گیرد. الکترونیکی در دوران پساکرونا، آموزش

به  ،تحلیلی و نیز استنتاجی-و اهداف پژوهش، با استفاده از روش توصیفی مطالعه با توجه به ماهیت موضوع این در روش:

 ینتر مهمبرخی از  یبند جمعوتحلیل و  اطالعات، تجزیه بندی طبقه، شامل شناسایی، مطالعه، یا کتابخانهگردآوری اطالعات 

 شده پرداختهدر نظام آموزش عالی، فرایند کاربرد روش آموزش و یادگیری الکترونیکی  موجود در و ارزشی اخالقی یها چالش

  است.

                                                           
1. eslamian.1362@yahoo.com 
2. s.jalayeri@attar.ac.ir 
3. Sampaio 
4. Castañeda& Castillo 
5. Bušíková, & Melicheríková 
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سرمدی، معصومی فرد، ) یاخالق یها ارزشبا ناسازگار  حذف اطالعات -، پاالیش محتوا(5،2000افراد )گیرهارت فکری
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راهنمای عملی رفتارهای اخالقی در  عنوان بهاز آن  تدوین شود و «اخالق آموزش و یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی

 فرایند استفاده از روش آموزش و یادگیری الکترونیکی در دوران پساکرونا، استفاده گردد.

 .های اخالق و ارزشی، پساکرونا آموزش و یادگیری الکترونیکی، چالشکروناویروس،  :واژگان کلیدی 
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های پداگوژیکی معلمان مدارس ابتدایی در آموزش مجازی در دوره گسترش  چالش

 بحران کرونا: تجارب معلمان مناطق مرزی

 مؤسسه آموزشی عطار، مشهد، ایران استادیار، 1شیوا جالیری الئین

2علیرضا مهرابی
 وپرورش مدارس مرزی کالت، کالت، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه درسی، دبیر آموزش، 

3حسین جعفری ثانی
 ، مشهد، ایراندانشگاه فردوسی ،دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی و آموزشی، 

 دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران دانشیار گروه علوم تربیتی،، 4محسن آیتی

 مقدمه

ها امر تعلیم و تربیت و آموزش بود  های اجتماع ایجاد کرده است. یکی از این حوزه اساسی در تمام بخش 5پاندمی کرونا چالش

آموزش حضوری به نظام  های شیوهبه دلیل مسری بودن و شیوع باال بیماری توسط کرونا ویروس اکثر مدارس با تغییر در 

 دانیم، می که طور از طرفی همان (،1399آورند )تقی زاده و همکاران، ش آنالین رویآموزش و یادگیری الکتریکی و آموز

 یک از اختیار بی عناصر فرهنگی است ممکن و باشد می خاصی 6فرهنگ دارای جامعه و هر کنند می زندگی جوامع در ها انسان

 طورکلی، این که به دارد را خود خاص یفرهنگ و اجتماعی سیستم بشری جوامع یک از هر .یابد راه دیگر سیستم به سیستم

 برای ابزار ترین مهم تربیت و (. تعلیم1394)مطیعی لنگرودی، است آن جامعه فرهنگ از همتا بی و خاص نمودی سیستم

 آموزش نیاز معاصر، جامعۀ سریع های دگرگونی .آوری است فن و علمی های پیشرفت و پایدار و توسعه متوازن به رسیدن

و مناطق مرزی دارای  سازد میابعاد گوناگون زندگی را ضروری  در تغییرات این پذیرش برای آمادگی بو کس روز به

کرد  تقویت خانه در تدریس برای را آموزگاران کرونا ویروس (.1399ای دارند )پردنجانی و همکاران، فرهنگ جایگاه ویژه خرده

7جکوبز گفته به
 چقدر یا چگونه آموز دانش یک اینکه .است مؤثر کالس سنتی رییادگی اندازه به یادگیری آنالین (2013) 

؛ اما این پیامدها با توجه به شرایط برخورداری از امکانات در شود میآنالین مشخص  آموزش کیفیت با گیرد می یاد خوب

ازجمله مختلفی  های پژوهشتحقیقات مختلفی صورت گرفته  های کرونا چالشمناطق مختلف متفاوت است. در راستای 

(، این 1399(، دارایی و همکاران، )1399(، حسینی و دیوساالر، )1399زاده، ) (، طالب1399قلمکاریان و چهرازی )-تحقیق 

در مورد مزایا و معایب آموزش مجازی در مدارس، انجام گرفته است اما خأل پیامدهای کرونا در مورد ( 8،2020( و )یولیا2018)

 شود میبه علت عدم پرداخته شدن یا کمتر پرداخته شدن کامالً احساس مرزی حومه کالت فرهنگ  آموزش در مناطق خرده

                                                           
1. s.jalayeri@attar.ac.ir 
2. alireza17.431374@gmil.com 
3. hsuny@um.ac.ir 
4. mayati@birjand.ac.ir 
5. Challenge 
6. Culture 
7. jacobs 
8. Yulia 
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های پداگوژیکی معلمان مدارس ابتدایی در آموزش مجازی در دوره  به همین دلیل پژوهشگر بر آن است که بررسی چالش

 .گسترش بحران کرونا بپردازد

 روش پژوهش

. قلمرو مطالعاتی شامل کلیه معلمان بومی منطقه شهر کالت و الین نو بودند. روش تحقیق کیفی، از نوع پدیدارشناسی است

گیری هدفمند از نوع معیار است در این راستا معلمانی انتخاب شدند که در دوره کرونا و قبل کرونا در مناطق مرزی  نمونه

جه به هدف تحقیق، اطالعات زیادی گیری هدفمند، قصد محقق انتخاب مواردی است که با تو اند. در نمونه تدریس داشته

 ها داده(. ابزار گردآوری 1392نامیده است )گال و همکاران، « هدفمند»گیری را  این نمونه 1داشته باشند. مایکل پاتون

مصاحبه انجام شد. ویتمور، چیس و  11مصاحبه تا اشباع نظری ادامه یافت درمجموع  بود.« مصاحبه نیمه ساختاریافته»

و صداقت و ازنظر  4قبول بودن، اصالت ، قابل3پذیری ( تلفیقی از نگاههای اعتباریابی در پژوهش شامل: اطمینان2001) 2مندل

نظران مطالعات کیفی، شامل  از سه معیار موردنظر صاحب« ها دادهاعتباریابی »جهت تعیین (، 1985) 5لینکلن و گوبا

و تائید درستی « قبول بودن قابل»(، استفاده شد. جهت 1394رسول، )ک« تائید پذیری»و « قابلیت اطمینان«»قبول بودن قابل»

پژوهش  های یافتههای مصاحبه و گزارش پژوهش برای معلمان ارسال شد تا موافقت مطالب ذکرشده و  ها، رونوشت یافته

واضح  طور بههش ها تالش شد تا فرایندها و تصمیمات مربوط به پژو یافته« قابلیت اطمینان»تضمین  منظور بهمشخص شد. 

های  مقایسه شد و با استناد به بحث ،ها با پیشینه پژوهش نتایج یافته« تائید پذیری»در متن پژوهش تشریح شود. برای 

در مرحله در مطالعه حاضر، از روش کدگذاری کالیزی استفاده شد  ها دادهتحلیل  منظور بهها اقدام شد.  نظری در تبیین آن

های میدانی، ابتدا بیانات و اظهارات معلمان، کلمه به کلمه و سطر به سطر  برداری ه و ثبت یادداشتاول، در پایان هر مصاحب

روی کاغذ نوشته شد. در مرحله دوم، زیر اطالعات با معنی و بیانات مرتبط با پدیده مورد بحث، خط کشیده شد و به این 

له است، در این مرحله، سعی شد تا از هر عبارت یک طریق جمالت مهم مشخص شد. مرحله سوم که استخراج مفاهیم فرمو

مفهوم که بیانگر معنی و قسمت اساسی تفکر فرد بود استخراج شود. بعد از استخراج کدها، مطابق مرحله چهارم کالیزی، 

های  هصورت، دست بندی نمود. بدین ها را دسته دقت مطالعه کرد و بر اساس تشابه، آن شده را به پژوهشگر مفاهیم تدوین

شده تشکیل شد. در مرحله پنجم، نتایج برای توصیف جامع از پدیده تحت مطالعه به هم پیوند  موضوعی از مفاهیم تدوین

 تری را به وجود آورند. در مرحله ششم، توصیف جامعی از پدیده تحت مطالعه انجام شد های کلی یافتند و دسته

 پژوهش های یافته

 مقوله و دو محور انجام شد 9های کرونا در مناطق مرزی در  ی راهکارها و داللتپژوهش حاصل از بررس های یافته 

های پداگوژیکی معلمان مدارس ابتدایی مناطق مرزی در آموزش مجازی در دوره گسترش بحران کرونا  . چالش1سؤال 

 کدامند؟
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افزارها  هایی مرتبط با عدم آشنایی با نرم الشها: معلمان اذعان دارند چ های پداگوژیکی معلمان مرتبط با مقوله رسانه فعالیت -

های تهیه رسانه در مناطق مرزی و عشایری یک چالش است که در  و عدم دسترسی به رسانه مناسب جهت آموزش، هزینه

ش در کارگیری تلویزیون و دستگاه دیجیتالی، آموزش استفاده از فل این زمینه معلمان از راهکارهایی چون استفاده از فلش با به

گیر هزینه و رعایت اصل سیم قانون  تلویزیون و دستگاه دیجیتال استفاده کردند که نتیجه این اقدامات تربیتی کاهش چشم

 اساسی و رضایت والدین و کاهش فشار روانی والدین را در پی داشت

در دوره  آموزان دانشعالقه  : معلمان معتقدند که عدمآموزان دانشهای  های پداگوژیکی معلمان مرتبط با چالش فعالیت -

بومی، ترک تحصیل و مشکالت  آموزان دانشهای برای  کرونا به یادگیری، مشکالت مربوط به دانش متمرکز و پیچیدگی

های دوره کرونا است. اقدامات تربیتی چون دادن سؤاالتی از واحد درسی در  ها در خانواده از چالش مرتبط با درگیری آن

 camtasiaافزار  از محتوای جذاب و بسط دادن مواد درسی به محیط خانه و دانش بومی، استفاده از نرم سطوح بلوم، استفاده

در روز چهارشنبه  آموز دانشای یک ساعت جلسه با  . هفتهکند میهایی که تلویزیون فراخوانی  هایی با فرمت برای تهیه کلیپ

چنین تماس تلفنی،  یار معلم در خانه و هم عنوان بهتدای سال برای بررسی مشکالت و دادن برنامه، توجیه والدین در اب

نامه،  ترک تحصیل و اجرای روش تصویرسازی ذهنی برای تأثیر بر ناخودآگاه با داستان، نقاشی، زندگی آموزان دانشفراخوانی 

 ه بومی دارد.دانشمندان و...در زمان حضور یک ساعت در مدرسه در ایام کرونا و دادن تکالیف و تجاربی که جنب

ای، کمبود زمان برای  های عنصر معلم: ازنظر معلمان نبود محتوای رسانه های پداگوژیکی معلمان مرتبط با چالش فعالیت -

افزارها و فضای مجازی برای  تهیه فیلم مرتبط با محتوا، درگیری طوالنی آموزش در خارج از وقت قانونی و عدم آشنایی با نرم

های دوره کرونا است. پداگوژی معلمان در این زمینه شامل  ا و چالش تدریس دروس عملی از چالشبعضی از معلمان روست

، تهیه گزارش از فیلم snagitو  adobe Readerافزار  فیلم با نرم صورت بهها  تقسیم تهیه محتوا بین همکاران، تهیه آزمون

از طریق  آموز دانششنبه و ارائه گزارش و اهدافی که و انجام تکالیف عملکردی که شکل بومی دارند، حضور در روز چهار

 محتوا به آن رسیده است و استفاده از زبان مادری جهت توضیح محتوا.

های پداگوژیکی معلمان مربوط به محتوای درس: معلمان اذعان دارند که وجود محتوای متمرکز که برای  فعالیت -

مناطق مرزی است. پداگوژیکی تربیتی معلمان در این خصوص تهیه  درک و فهم آن مشکل است یک چالش در آموزان دانش

های  ها جهت درک و فهم بهتر درس و محتوا، استفاده از تم نامه و فیلم با نگاه به فرهنگ بومی آن ها و درس سطوح از آزمون

آن و... با استفاده از قلم  های مختلف و آهنگ و بیان در غالب داستان و خاطره و نقاشی که نگاه به فرهنگ بومی و جذابیت

های محیط محور  ، تهیه محتوای دروس به شکل ملموس با استفاده از مثال و نمونهcamtasiaو  pdf annotatorنوری،

گرفت. تهیه  قرار می آموز دانشدر اختیار  snagitو  adobe Readerافزار  فیلم با نرم صورت بهها  بین همکاران، آزمون

ها نیز  ها عالوه بر ارتباط با درس در کتاب با فرهنگ بومی آن جام تکالیف عملکردی که اکثر این فیلمگزارش از فیلم و ان

 مرتبط بود تا یادگیری بهتر اتفاق بیفتد.

آمده از بحران کرونا چه تغییراتی الزم است در برنامه درسی مدارس دوره ابتدایی مناطق  دست . با توجه به تجارب به2سؤال 

 ود آید؟مرزی به وج
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 های کرونا برای برنامه درسی مناطق مرزی داللت -1جدول 
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محتوای باید به شکل خودآموز، چند رسانه توجه به محتوایی بومی در 
مجازی، محتوا  های کالسکنار محتوای ملی برای ایجاد جذابیت در 

له باشد به شامل واحدهای کوچکی برای تقویت تفکر و درک مسئ
ای بودن محتوا باعث ایجاد عالقه و  های چندرسانه کمک قابلیت

های محتوایی، تهیه و ساخت  انگیزش شود. تهیه و تدارک بسته
و معلم،  آموزان دانشهای آنالین، تدارک اتاق گفتگو برای  آزمون

تدارک اتاق گفتگو و تاالرهای گفتگوی فردی و گروهی، استفاده از 
استفاده از  بینی پیشها،  و عینی در محتوا و تمرین های بصری جلوه

تجارب یادگیری محیط  بینی پیشهای مختلف در تدریس،  روش
محور با توجه به تجارب بومی در کالس مجازی. بیشتر مسئولیت 

هایی همچون وبالگ  باشد فعالیت آموزان دانشیادگیری بر عهده 
 یجادنویسی، وب کوئیست، ترغیب فعالیت یادگیرنده ا

هایی  کنجکاوی و ترغیب حس کنجکاوی استفاده از تکالیف و فعالیت
 که جنبه بومی دارند.

های آنالین به شکل عملکردی و بررسی پوشه، ارزیابی  ایجاد آزمون
 یادگیرنده محور، ارزشیابی متنوع و فرایندی.

در دوره کرونا ویروس برنامه درسی و  "9کد 
گ به خودی فرهن محتواهای ملی که برای خرده
تر و گنگ شد نه  پیچیده بود، آموزش آن پیچیده

محتوایی در مورد فرهنگ بومی و نه در مورد تاریخ و 
ها چیزی هست این مسئله  ها در کتاب جغرافیایی آن

برای معلمان مشکالت زیادی به وجود آورد گرچه 
های بومی  معلمان در امر تربیت بیشتر به کمک مثال

دهند اما این کار مقطعی و  می این پیچیدگی را کاهش
 ریزی است. غیرقابل طرح

و  آموزان دانشبا توجه به اینکه  گوید می 13کد 
های تدریس  معلمان مناطق مرزی بیشتر از روش

کنند لذا  گردی و محیط محور استفاده می طبیعت
های مختلف در یادگیری  پیشی بینی استفاده از روش

 آنالین خیلی بهتره

کد:
8,13,11,124,9,1 
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و  آموزان دانش. استخدام معلمان بومی به جهت آشنایی بیشتر با 1
. آموزش معلمان در 2ها و غیره.  محیط و در دسترس بودن در بحران

هایی مرتبط با  ضمن خدمت جهت آشنایی با چالش های دوره
ها  فرهنگ . آشنایی معلمان خرده3نشده  بینی ها و عوامل پیش بحران

ها، استفاده از  افزارها، ساخت آزمون با امکانات فضای مجازی مانند نرم
های فرهنگ بومی در آموزش، استفاده از اتاق  صدا و رنگ و جذابیت

ها در فضای مجازی در برنامه  و مدیریت آن آموزان دانشگفتگو برای 
 ها فرهنگ درسی خرده

مناطق مرزی اوالً اگر معلمان بومی در  گوید می: 3کد 
مشغول به کار باشند به دلیل در دسترس بودن و 

با داش  توانند میوآمد بهتر  نداشتن مشکالت رفت
آموزان ارتباط پیدا کنند و مسئله دیگر آموزش 

هایی را برای  هاست معلمان الزم است که آموزش آن
شده ببینند تا در مواقع بحران  بینی عوامل غیر پیش

یریت کنند و مشکل را جمع تر مشکالت را مد راحت
 کنند

کد:
4,6,7,11,10,3,9,
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و  آموزان دانشآموزش به والدین جهت آشنایی با وظایف  .1

 کمک به فرزندان در شرایط خاص

در بحران کرونا  گوید میدر این خصوص  3کد 

و والدین به وجود  زانآمو دانشمشکالت زیادی بین 

آمد اگر بتواند در شرایط عادی اطالعاتی کلی به 

والدین در خصوص آشنایی با وظایف فرزندان و کار 

و هم  شود میها داده شود اوضاع بهتر  کردن با آن

 کمک یار معلمان باشند توانند می

 1,10,4,7,11,9کد:
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. تجهیز مدارس مناطق روستایی به سیستم و کامپیوتر جهت 1

شده  های طراحی . برنامه2با فضای مجازی  آموزان دانشآشنایی 

های دوردست مرزی جهت  جهت پوشش دهی اینترنت در محیط

 به اینترنت آموزان دانشدسترسی 
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های درسی تا معلمان بتوانند با توجه  وجود انعطاف در برنامه .1

به شرایط در آن مداخله کرده و بتوانند آن را با اندک 

 تغییراتی به اجرا بگذارند

های درسی االن به شکل  برنامه گوید می 9کد 

ها را طوری  یکنواخت و بسته است اگر بتوان برنامه

باز باشد  آموزان دانشطراحی کرد که دست معلم و 

هایی که الزم است را در شرایط  و بتوانند قسمت

حساس اجرا کنند و برنامه انعطاف الزم را داشته 

 باشد خیلی خوبه

 8,9,2,5,10,4,7کد 

 گیری نتیجه

های برنامه درسی  ها و راهکارها و بررسی ویژگی این پژوهش با هدف مطالعه تجارب معلمان منطقه مرزی در مورد چالش 

های آتی به روش کیفی از نوع پدیدارشناسی در منطقه بومی شهرستان  ها در مواجهه با بحران های آن با ویژگی متناسب

زیر مؤلفه فرعی انجام شد در ادامه و در  9 ها و ها و راهکارها و داللت دو محور اصلی چالش ها در کالت انجام شد. نتایج یافته

 بانی نظری انجام گرفته است.ها با م ترین یافته ذیل تائید پذیری مهم

های خاصی را داشته باشد و تغییراتی در  ها باید برنامه درسی ویژگی نتایج نشان داد که جهت عملکرد بهتر در مواجه با بحران 

طورکلی تغییراتی همچون انعطاف داشتن، توجه به تجارب بومی در محتوا و اهداف و  عناصر برنامه درسی ایجاد گردد؛ که به

( و جالیری الیین و همکاران 2019پژوهش جالیری الیین و همکاران ) های یافتهها با  رب یادگیری که این یافتهتجا

(، همسو است. ازجمله 2016) 4( و موچنج و هرارال2016) 3(، الیسمایل2014) 2(، آیدین و اوز فیدان2018) 1(، میسکو1398)

زمان، تعامل در فضای مجازی است و  مواردی چون یادگیری هم شامل آموزان دانشپیامدهای کرونا برای معلمان و 

های پوشش دهی اینترنتت  مجاری، چالش های سیستمها و عدم آشنایی با  هایی همچون آماده نبودن بستر و زیر ساخته چالش

(، همسو است )شلی 1399ه )زاد طالب های یافتهها با نتایج با  های کرونا در منطقه هستند که این یافته و ... نیز ازجمله چالش

 ( همسو است.1396زاده،  و عرب پور کتگویی و شیخ 1399بر و بلیلی،

های  فرهنگ های مختلف است که بسیاری از این خرده های زبانی و قومیت فرهنگ باید توجه داشت ایران کشوری دارای خرده

های آن را نیز در  باید چالش آموزان دانشزی برای های مجا کنند با توجه به پیامدهای آموزش در مناطق دوردست زندگی می

نظر داشت چراکه مناطق محروم عالوه بر اینکه دسترسی کامل به امکانات فضای مجازی ندارند بحث تخریب فرهنگ بومی 

بومی را های  ها نیز بحث مهمی است. با توجه به اینکه اسناد باالدستی ایران نیز توجه به حقوق آموزشی و فرهنگی اقلیت آن

های  آمده از بحران کووید در این مناطق الزم است تغییراتی در برنامه دست موردتوجه قرار داده است لذا با توجه به تجارب به

 آموزان دانشهای آتی بتوان از برنامه درسی نسبی و منعطف در جهت بهبود عملکرد  درسی به وجود آید تا در مواجه با بحران

اند بهره  داد و از پداگوژی معلمان این منطقه که اقدامات عملیاتی در ایام کرونا در این زمینه انجام دادهاقداماتی مؤثر انجام 

  برد.

                                                           
1. Misco, 
2. Aydin & Ozfidan 
3. Alismail 
4. Muchenje & Heeralal 
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 آل برای مدارس ایران در عصر پساکرونا ارتباط گرایی: یک نظریه ایده

 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه گیالن، گیالن، ایران، 1صادق همتی سالکده

 مقدمه

تنیده شده است؛ اما این میزان از پیچیردگی و   واسطه فناوری، پیچیده و درهم کنند که به ها در محیطی زندگی می کنون انسانا

ارتباط با فناوری تا چه اندازه وارد سیستم آموزشی کشور شده است؟ یکی از فواید کرونا در جوامعی مانند ایرران ورود اجبراری   

تصور است که  س کشور بوده است. اکنون که در آستانه بازگشایی مدارس هستیم، آیا قابلآموزش مجازی به کل سیستم مدار

امروز نسبت به نسرل قبلری    آموزان دانششد برگردیم؟  متنی و چاپی ارائه می صورت بهبه همان آموزش سنتی که مواد درسی 

 آمروزان  دانشکرد. حال که  ها را برآورده نمی سنتی نیازهای آن های کالسخود بسیار متفاوت هستند و حتی قبل از کرونا هم 

. جداسازی نسل عصر دیجیتال شود میازپیش احساس  اند، نیاز به یک رویکرد جدید بیش در معرض آموزش آنالین قرار گرفته

تاپ  بلت، لپها یادگیری با استفاده از تلفن همراه، ت ، آن هم حاال که آنرسد میاز فضای مجازی بسیار دشوارتر از قبل به نظر 

پسا کرونرا را بره دنیرای     آموز دانشاند. اکنون به یک دیدگاه مدرن نیاز است که  تجربه کرده 2مدیریت یادگیری های سیستمو 

مدرن پیوند دهد و به او بیاموزد که چطور در این دنیای دیجیتال زندگی کند. درنتیجه این مقاله امکران اجررای یرک نظریره     

های سرنتی   و روش آموزان دانشخأل بین نیازهای  تواند میکه  کند میرا بررسی  3نام ارتباط گرایی جدید در عصر دیجیتال به

 .مدارس ایران را پر کند

 ارتباط گرایی

کره   کند می( بیان 2005یک نظریه برای عصر دیجیتال معرفی کرد. سیمنز ) عنوان بهارتباط گرایی را  4، سیمنز2005در سال 

بندی شرده   ( یادگیری را جریانی شبکه2008افتد. عالوه بر آن، سیمنز ) نظم و پیچیده اتفاق می یطی بیفرایند یادگیری در مح

در ایرن مقالره    شروند  مری ترین عوامل آن محسوب  که تنوع شبکه و قدرت پیوندهای موجود در شبکه از مهم کند میتوصیف 

 ست، بررسی خواهد شد.مطرح کرده ا 2005هشت اصل نظریه ارتباط گرایی که سیمنز در سال 

 . یادگیری و دانشِ مبتنی بر تنوع نظرات1اصل 

اند کره تحرت ترأثیر خرانواده،      از یک محیط آموزشی برگشته آموزان دانشگیری کرونا،  پس از آموزشی مجازی در دوران همه

هرا را بره    یگر، مربیان باید آناز جستجوی اطالعات از منابع د آموزان دانشجای منع  دوستان، معلمان و اینترنت بوده است. به

ای و موتورهای جستجوی هوشمند برای دسترسی به دانش راهنمایی کنند )فروغی،  استفاده از تفکرات متنوع، منابع چندرسانه

 پدیا لزوماً نامعتبر نبروده و دانسرتن نحروه    هایی مانند ویکی نامه (. استفاده از محتوایی که توسط گروهی از افراد در دانش2015

)اوتکرت   شود میال محسوب  چنین نحوه جستجوی اینترنت یک استراتژی یادگیری ایده هایی و هم سایت استفاده از چنین وب

                                                           
1. S.hemmati.p@gmail.com 
2. Learning Management System (LMS) 
3. Connectivism 
4. Siemens 



 

277 
 

باید بتوانند در تعامل با افراد و منابع مختلف دانش موردنیاز خود را کسب کنند. دانشی کره خرود    آموزان دانش(. 2019، 1و کِلِر

(. ایرن  2018، 2از پیش آماده توسط معلم در اختیار او قرار بگیرد )رایس صورت بهن را بیابد نباید تنهایی آ به تواند می آموز دانش

 .گردد میکار باعث افزایش استقالل او در یادگیری 

 ها یا منابع اطالعاتی متصل . یادگیری، فرایندی متشکل از گره2اصل 

گذارند. اولین بار در  هم تأثیر می با یکدیگر ارتباط داشته و روی ها در نظریه ارتباط گرایی افرادی هستند که در یک شبکه گره

کننرده اینترنرت اسرت.     کننده و مصرف را استفاده کردند که به معنای تولید 4اصطالح پروزومر 3، تبسکات و ویلیامز2008سال 

 وای الکترونیک نیز باشد.عصر جدید باید این توانایی را داشته باشد که عالوه بر مصرف، تولیدکننده محت آموز دانش

 . یادگیری نهفته در تجهیزات غیرانسانی3اصل 

درک  3,0هرای وب   آموزند تا به کاربران کمک کنند. حتی در آینده، برنامه ها با استفاده از هوش مصنوعی از کاربران می رایانه

ی نحروه اسرتفاده از ایرن ابرزار مردرن و      (. یادگیر2015تر قضاوت خواهند کرد )فروغی،  و منطق باالتری داشته و هوشمندانه

. در حرال حاضرر درسری بره نرام کرار و فنراوری در مردارس بره          شرود  میهوشمند یک نیاز اساسی در دنیای امروز محسوب 

که محتوای آن تا حدی به این نیاز نزدیک است؛ اما همین درس هم با توجه به نبرود امکانرات    شود میتدریس  آموزان دانش

قررار   آمروزان  دانرش تر  از مدارس با اقبال چندانی مواجه نشده است. استفاده از تلفن همراه که در اختیار بیش کافی در بسیاری

دارد تا حد بسیار زیادی به حل این مشکل کمک خواهد کرد. اگرچه در حال حاضر استفاده از تلفن همراه در مردارس کشرور   

 .باشد میگذاران  نظر مسئولین و سیاستاین مسئله نیازمند تجدید رسد میممنوع است، به نظر 

 تر از دانش کنونی تر دانستن مهم . ظرفیت بیش4اصل 

های کالسی خود را با کپری کرردن جمرالت     تحقیقات و پروژه آموزان دانشکنند که  معلمان گاهی از این موضوع شکایت می

سرطحی بره موضروعات دارنرد. درواقرع       دهنرد و نگراهی   ، انجرام مری  شود میسایتی که در جستجوی گوگل یافت  اولین وب

، اما آیرا بره همران انردازه دارای تفکرر انتقرادی نیرز        اند شدهدنیای مدرن غرق در موتورهای جستجوگر اینترنت  آموزان دانش

(. 2019، 5)اوتکرت و کِلِرر   کند میتر دانستن به درک و کاربرد دانش درنتیجه یک فرایند اکتشافی اشاره  هستند؟ ظرفیت بیش

کره قرادر بره کراوش در      کند میانگیزه و خودمختار فراهم  با آموزان دانشنظریه ارتباط گرایی است که راهی برای داشتن این 

 (.2019، 6اینترنت و یادگیری عمیق هستند )دانز

 . پرورش و حفظ ارتباطات برای تسهیل یادگیری مستمر5اصل 

یادگیری بهترری   گیرند می( وقتی در یک شبکه قرار 2001، 7د )پرنسکیان های دیجیتالی که با فناوری و رایانه رشد یافته بومی

ایجراد   9در دو مدرسه ابتدایی در پلتفرم ادمودو آموزان دانش( یک شبکه از 2018) 8خواهند داشت. هامانووا، پرکستووا و کلوبال

                                                           
1. Utecht & Keller 
2. Rice 
3. Tapscott & Williams 
4. Prosumer 
5. Utecht & Keller 
6. Downes 
7. Prensky 
8. Hamanova, Prextova, and Klubal 
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از مشکالت زندگی خود در دنیرای  این دو مدرسه با مشارکت هم یک روزنامه الکترونیک برای حل یکی  آموزان دانشکردند. 

پردازان ارتباط گرایی است )باوس و  واقعی منتشر کردند. این یک نمایش کامل از اکولوژی یادگیرندگان بود که مطلوب نظریه

 هرای  مردل مهرم در درک   هرای  مؤلفره های اجتماعی یکی از  (، تحلیل شبکه2005(. به گفته جورج سیمنز )2018، 1سوانویک

هرا   آن  های اجتماعی دوری کننرد، بایرد بره    بخواهیم از شبکه آموزان دانشکه از  جای این نیای دیجیتال است. بهیادگیری در د

 های موجود در این فضا برای یادگیری بهتر استفاده کنند. بیاموزیم چگونه از ظرفیت

 ها ایدهها و  . توانایی دیدن ارتباط بین رشته6اصل 

ارتباط بین نظرات و مفاهیم مختلف  توانند می آموزان دانشای بودن دانش اشاره دارد.  رشتهبخشی از این اصل به ماهیت چند 

گیری کرونا از ایرن مسرئله گالیره داشرتند کره       در طول همه آموزان دانش(. برخی 2014، 2های دیگر را بشناسند )الی از رشته

انرد متفراوت اسرت.     ها در اینترنت دیرده  با چیزی که آن برد هایی که معلم ریاضی به کار می مثال روش عنوان هایی که به روش

. کردند میشده در اینترنت بررسی  داد را با آشنایان خود و یا با مطالب ارائه صحت مطالبی که معلم ارائه می آموزان دانشبرخی 

العات نیسرتند. از سروی   نسل جدید ایجادشده که معلمان و مدرسین تنها صاحبان اط آموزان دانشدرنتیجه این تفکر در میان 

که درهای کالس باید  گوید میاند؛ اما نظریه ارتباط گرایی  های منفی داشته دیگر معلمان مدارس نسبت به این مسئله واکنش

 ها و منابع دیگر باز باشد. ها از رشته برای تبادل دیدگاه

 روز و صحیح . دسترسی به دانش به7اصل 

زانه در حال تولید شدن است، یک نظر و استنباط که امروز درست است ممکن اسرت فرردا   رو طور بهدر دنیای امروز که دانش 

روز  عصر جدید باید یاد بگیررد چگونره بره دانرش بره      آموز دانشکه چرا  دهد می(. این مسئله نشان 2014نادرست باشد )الی، 

 دسترسی داشته باشد و آن چیزی که دیگر معتبر نیست را از حافظه خود پاک کند.

 گیری: یک فرایند در یادگیری . تصمیم8اصل 

امروز در معرض اطالعات متنوع از منابع معتبر و نامعتبر قرار  آموزان دانشهای اجتماعی،  با پیشرفت فناوری اطالعات و شبکه

منابع مناسب  گیری در انتخاب تر از گذشته شده است، مهارت تصمیم دارند. ازآنجاکه پیدا کردن منبع مورد اعتماد بسیار سخت

که باید در  شود میبداند از چه کسی و کجا و در چه زمانی بیاموزد، خود یک مهارت بسیار حیاتی محسوب  آموز دانشکه  و این

 مدرسه آموزش داده شود.

 گیری نتیجه

گرفته که  او شکلامروزی غرق در فناوری و اینترنت شده و با آن رشد پیدا کرده است. درنتیجه نیازهای جدیدی در  آموز دانش

عصر جدید را  آموز دانشخواهیم  ها نیستند. اگر می ، پاسخگوی آنشود میهای سنتی کنونی که در مدارس به کار گرفته  روش

دیردگاهی   برای زندگی واقعی پرورش دهیم باید به دنبال رویکردی جدید در آموزش کشور باشیم. نظریه ارتباط گرایی همان 

 ران نیازمند آن هستند. این نظریه عصر دیجیتال پیامدهای زیر را برای مدارس کشور به دنبال دارد:است که امروز مدارس ای

 مستقل اطالعات موردنیاز خود را از منابع و نظرات مختلف به دست آورند. طور بهباید یاد بگیرند که چگونه  آموزان دانش. 1

                                                           
1. Bowes & Swanwick 
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 کننده و هم تولیدکننده باشند. ت هم مصرفباید یاد بیاموزند که چگونه در اینترن آموزان دانش. 2

 های تلفن همراه خود فرآیند یادگیری استفاده کنند. باید اجازه داشته باشند که در مدارس از قابلیت آموزان دانش. 3

 عمیق اینترنت را جستجو کنند. طور بهباید یاد بگیرند که چگونه  آموزان دانش. 4

 ی از برنامه آموزشی مدارس باشد.های اجتماعی باید بخش . تحلیل شبکه5

 مختلف باید در کالس درس مورد استقبال قرار گیرند. های دیدگاهها و  . رشته6

 روز دسترسی داشته و دانش قدیمی و نامعتبر را حذف کنند. باید یاد بگیرند که چگونه به دانش به آموزان دانش. 7

 نه، کجا و از چه کسی بیاموزند.باید یاد بگیرند که چه چیزی را، چگو آموزان دانش. 8
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بررسی تحلیل اثربخشی سیستم آموزشی شبکه شاد در ایام کرونا )نمونه 

 وپرورش استان گلستان( موردمطالعه مدارس اداره آموزش

 ریزی درسی از دانشگاه شهید بهشتی، مدرس دانشگاه فرهنگیان، گرگان، ایران دکتری برنامه، 1عبدالعارف شجاعی

 گرگان، ایران رسه شهید مدنی،کارشناس ادبیات فارسی و معلم مد، 2حلیمه عربی

 مقدمه

میالدی انتشار یک بیماری ویروسی در شهر ووهان چین گزارش شد. عامل این بیماری یک نوع ویروس  2019در دسامبر 

گذاری  نام 19-بود که بیماری کووید SARS 2-CoV- ها با عنوان جدید و تغییر ژنتیک یافته از خانواده کرونا ویروس

سرعت در کل جهان انتشار پیدا کرد و تقریباً  (. این ویروس به دلیل قدرت سرایت بسیار باال به2020، 3االزار گردید )گولریا و

(. طبق گزارشات 2020، 4طی زمانی اندک )کمتر از چهار ماه( تمامی کشورهای جهان را آلوده نمود )لویزا و نرس و البیزا

و تعداد  اند شدهمیلیون نفر از مردم دنیا به این ویروس آلوده  از یکبیش  6911ماه  فروردین 61رسمی، در حال حاضر تا 

هزار نفر گزارش شده است. از آغاز بحران ویروس کرونا تاکنون بسیاری از  11ومیر ناشی از این ویروس بیش از  مرگ

و دانشجو از راه دور  آموز شداناند تا نزدیک به نیم میلیارد  کشورهای جهان مدارس و مراکز آموزش عالی خود را تعطیل کرده

اندازی نامعلوم را برای نظام آموزشی در جهان  های پیش روی، چشم تحصیالت خود را ادامه دهند و ادامه این روند و چالش

درصد  89برآورد سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( حاکی است که  .کند میازجمله اروپا ترسیم 

رو هستند که تأثیرات عمیقی روی آینده نظام آموزشی کشورها  سر دنیا اکنون با تعطیلی مدارس روبهدر سرا آموزان دانش

 (.1399خواهد گذاشت )موسوی و جعفری، 

های جدید مواجه کرد و سبک زندگی  کرونا با تعطیلی در سراسر جهان اقتصاد فرهنگ آموزش ورزش غیره را با چالش

توجه بود  نشینی در حوزه آموزش ایجاد کرد قابل لف جهان قرار داد تحولی که این خانهجدیدی را پیش روی مردم نقاط مخت

های اینترنتی و ابزارهای مناسب برای برخورداری از این ظرفیت حرف اول را  که در آن فضای مجازی و استفاده از زیرساخت

راهکاری برای عدم توقف آموزش  عنوان بهجازی ها را با اختالالت اساسی مواجه کرد و آموزش م زد کرونا ادامه آموزش می

و مراکز آموزشی مختلف انتخاب شد راهکاری که اگرچه برای عدم توقف آموزش اتخاذ شده است اما  ها دانشگاهدر مدارس 

 طور به(. 1399های خاصی روبرو کرده است )میرزایی،  را با چالش جدید پیچیدگی ها دانشگاهو دانشجویان و  آموزان دانش

آموزشی سراسر جهان همچون سیستم آموزشی ایران تأثیر گذاشته است و منجر به  های سیستمتر کرونا ویروس در  واضح

و حدود سه و نیم  آموز دانشمیلیون  13حضوری در مدارس و دانشگاه شده است در کشور ما حدود  های دورهبسته شدن 

جلوگیری از آسیب دیدن این بخش بزرگ جامعه در نظر میلیون نفر دانشجو وجود دارد سالمت جسمی و روانی و 

                                                           
1. Dr.shojaei.1360@gmail.com 
2. H_arabi.1362@gmail.com 

3. Gloria &  El-Azar 
4. Liu X, Nars, Ibiza 

https://www.weforum.org/agenda/authors/gloria-tam
https://www.weforum.org/agenda/authors/diana-el-azar
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جامعه به استقبال این « تعطیل است اما آموزش تعطیل نیست ها دانشگاهمدارس و »گذاران در اولویت بوده و با شعار  سیاست

لقی شود یک نقطه حد در آموزش این روزهای ایران ت عنوان به تواند میوالیت فرا گرفته است؛ بنابراین آموزش مجازی 

 مجازی پاسخی مثبت به تعطیلی مدارس در زمان شیوع کرونا ویروس در نظر گرفته شود صورت بهیادگیری و آموزش 

درستی  ترین تهدید برای سیستم آموزشی هر کشوری اگر به یک بحران و قوی عنوان بهکرونا ویروس  (1399)رضایی، 

آموزشی ایجاد نماید با در نظر گرفتن لزوم و اهمیت  های سیستما در موردبررسی قرار نگیرد ممکن است تا جاهای ناگواری ر

های اجتماعی در دوران کرونا برابر برای جلوگیری از شیوع و هر چه بیشتر این ویروس  های مبتنی بر شبکه استفاده از آموزش

تعداد کل جمعیت برخی از  محدود بودن تحقیقات در استفاده از فناوری و سوی دیگر با توجه به گستردگی کشور ما که

بخشی به آموزش ابتدایی مندرج در سند  تر اینکه با ضرورت اولویت جوان زیادتری را دارد و مهم آموزان دانشکشورهای جهان 

تحول در نظام آموزشی این پژوهش به دنبال این است که یک بررسی تحلیلی از اثربخشی سیستم آموزشی شبکه شاد در 

ه باشد امید است که با این بررسی بتوانیم گامی حداقل کوچک ولی بسیار مفید در راستای بهبود سیستم ایام کرونا را داشت

 های مجازی این کشور برداشته شود. آموزش ویژه بهآموزشی 

 روش پژوهش

دد این پژوهش نیز از روش تحقیق آمیخته )کیفی و کمی( استفاده شده است در بخش کیفی این تحقیق نیز از روش گران

این پژوهش را کلیه معلمان، مدیران، کارشناسان فناوری، والدین و  کنندگان شرکتتئوری و تحلیل محتوا استفاده شده است. 

جامعه  عنوان بهنوعی درگیر هستند  های مجازی و شبکه شاد در استان گلستان به که در ارتباط با موضوع آموزش آموزان دانش

های جامعه آماری )معلمان، مدیران،  اند. در این تحقیق در بخش کیفی از بین کلیه گروه آماری این تحقیق را تشکیل داده

حال درگیر در سیستم آموزشی مجازی و غیرمجازی در سطح  ( افرادی را که درعینآموزان دانشکارشناسان فناوری، والدین و 

اند را نیز  شده ه توسط تیم تحقیق تعریفهای الزم خبرگی و کارشناسی ک وپرورش بودند همچنین شاخص اداره کل آموزش

گیری تصادفی  حجم نمونه و در بخش کمی از روش نمونه عنوان بهنفر  30گیری هدفمند، حدود  داشتند بر اساس روش نمونه

یفی در بخش ک ها داده آوری جمعنمونه انتخاب شده است. برای  عنوان بهنفر  684ها استفاده شده و  ای برای تعیین نمونه طبقه

 های ساختاریافته و در بخش کمی نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. از طریق مصاحبه

 پژوهش های یافته

 کمی   های دادهالف( تحلیل 

 هدف  های  مربوط به نقاط ضعف شبکه شاد در بین گروه  های  مقایسه گویه -1جدول 

 میانگین ضعف مؤلفه نقطه هدف  های  گروه

 3,02 های صوتی معلمان ابلیت بارگذاری محتوای آموزشی، سرعت انتقال مطالب، بارگذاری پیامق مدیران

 3,10 آموزان دانشپایین بودن محتوای موجود در شبکه شاد در افزایش کیفیت یادگیری  معلمان ابتدایی

 2,71 میزان استفاده از خدمات پشتیبان شبکه شاد دبیران

 2,11 از سوی مدیران، معلمان )دبیران(، والدین و کارشناسان فناوری آموزان دانشیت احراز هو کارشناسان فناوری

 2,57 های صوتی معلمان قابلیت بارگذاری محتوای آموزشی، سرعت انتقال مطالب، بارگذاری پیام های آموزشی سرگروه

 2,86 ها( نمتوسطه و هنرستا های دورهاثربخشی محتوا در دروس عملی، فنی و مهارتی ) والدین
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 2,99 های صوتی معلمان قابلیت بارگذاری محتوای آموزشی، سرعت انتقال مطالب، بارگذاری پیام کل

ضعف اصلی استفاده  هدف نقطه  های  آموزشی و کل گروه  های  نشان داده است که ازنظر مدیران و سرگروه 1جدول    های داده

های صوتی معلمان بوده است. معلمان  ، سرعت انتقال مطالب، بارگذاری پیاماز برنامه شاد قابلیت بارگذاری محتوای آموزشی

ابتدایی بر پایین بودن محتوای آموزشی، دبیران بر خدمات کم پشتیبانی، کارشناسان فناوری بر مشکالت ناشی از احراز هویت 

 های دادهرتی تأکید دارند. ب( تحلیل و معلمان و والدین بر اثربخشی پایین محتوای شاد در دروس عملی و مها آموزان دانش

 کیفی برای شبکه شاد  

 آموزشی شبکه شاد  های  بندی نقاط قوت برنامه رتبه -2جدول 

 شده نقاط قوت طرح رتبه

 رسانه ملی و داخلی عنوان بهای  امنیت اخالقی و رسانه 1

 تعاملی و مشارکتی بودن تدریس 2

 و معلمان موزانآ دانشقابلیت نظارت مدیر بر عملکرد  3

 وپرورش افزارهای سازمان آموزش هماهنگی با سایر نرم 4

 قابلیت دسترسی مناسب 5

 آموزان دانشالزام به عضویت  6

 استفاده مناسب از زمان 7

 درسی   های کالستفکیک  8

اکثراً اعتقاد بر این دارند که  شاد  های  نشان داده است که از کل نظردهندگان در مورد نقاط قوت برنامه 2جدول    های داده

های  رسانه ملی و داخلی به نسبت سایر رسانه عنوان بهای بیشتر  ترین نقطه قوت این برنامه، امنیت اخالقی و رسانه اصلی

و معلمان، هماهنگی با سایر  آموزان دانشآموزشی است. تعاملی و مشارکتی بودن تدریس، قابلیت نظارت مدیر بر عملکرد   

، استفاده مناسب از زمان و آموزان دانشوپرورش، قابلیت دسترسی مناسب، الزام به عضویت  فزارهای سازمان آموزشا نرم

 درسی به ترتیب دیگر نقاط قوت شبکه شاد است.   های کالستفکیک 

 آموزشی شبکه شاد  های  بندی نقاط ضعف برنامه رتبه -3جدول 

 شده نقاط ضعف طرح رتبه

 افزار در بارگذاری سرعت پایین نرم 1

 بر بودن: الزم بودن امکانات تلفن همراه هوشمند و اینترنت هزینه 2

 نام و احراز هویت و نصب برنامه افزاری در ثبت مشکالت نرم 3

 دسترسی در مناطق محروم و دوردست 4

 در دوره متوسطه  ها  تعدد باالی کالس 5

بر بودن: الزم بودن امکانات  افزار در بارگذاری، هزینه ، به ترتیب سرعت پایین نرمباز نمونه موردبررسی  های  با توجه به پاسخ

نام و احراز هویت و نصب برنامه، دسترسی در مناطق محروم و  افزاری در ثبت تلفن همراه هوشمند و اینترنت، مشکالت نرم

  اد قلمداد شده است.ترین نقاط ضعف شبکه ش در دوره متوسطه مهم  ها  دوردست و تعدد باالی کالس
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 گیری نتیجه

نتایج این پژوهش نشان داد که در بررسی اثربخشی سیستم آموزشی شاد توانسته است که بیشترین میزان رضایت نظارت 

ناظر و ارزیاب در شبکه شاد را کسب کند و کمترین رضایت مربوط به اثربخشی محتوا در دروس  عنوان بهمدیران مدارس 

بود همچنین نتایج نشان داد که این سیستم آموزشی از دید کارشناسان فناوری نیز دارای بیشترین و  علمی فنی و مهارتی

ترین نقاط ضعف  های آموزشی داشته است همچنین نتایج این پژوهش مهم باالترین میزان اثربخشی را در بین سایر گروه

ها  داشتن سرعت انتقال مطالب و بارگذاری پیامهای این سیستم را نداشتن قابلیت بارگذاری محتوای آموزشی ن چالش

آمده بیان شده است که پایین بودن محتوای  دست صوتی برای معلمان در نظر گرفته است همچنین در نتایج به صورت به

از سوی مدیران و معلمان و مال باردین  آموزان دانشهای مربوط به احراز هویت  موجود در شبکه شاد و همچنین چالش

های اساسی  ت بارگذاری محتوای آموزشی و اثربخشی محدود محتوای آموزشی در دروس فنی و مهارتی ازجمله چالشقابلی

ای عنوان یکی  سیستم آموزشی شاد در نظر گرفته شده است. همچنین نقاط قوت این سیستم آموزشی امنیت اخالقی و رسانه

چراکه برنامه آموزشی شاد یک برنامه ملی و داخلی است و ترین نقاط قوت این سیستم در نظر گرفته شده است  از مهم

های داخلی را کنترل کنند همچنین تعاملی بودن و مشارکتی بودن در تبریز و قابلیت دسترسی  رسان های پیام آسیب تواند می

ت مدیران وپرورش نظارت درس افزارهای سازمان آموزش درس هماهنگی سیستم شاد با سایر نرم های کالسمناسب تفکیک 

نقاط قوت سیستم  عنوان بهدرس  های کالسو معلمان در یک فضای مجازی تفکیک درست  آموزان دانشبر عملکرد 

( همسو بوده است 2020الحسینی ابوالمسلمی ) های پژوهشآموزشی شاد تعیین شده است. درمجموع نتایج این پژوهش با 

شناختی زیادی روبرو بودند و همچنین با توجه کمتر به  شکالت رواندر دوران کرونا با م آموزان دانشنشان داده است که 

و همچنین نتایج  شوند میوزن  ها شده است اغلب دچار اضافه و معلمان مشکالت جسمانی نیز گریبان گیر آن آموزان دانش

های دیگر  چالشهای خانوادگی و اجتماعی نیز  های غیراخالقی آیا بروز آسیب این پژوهش نشان داد که ترویج ارزش

( نیز 2020مرتیدو و همکاران ) های پژوهشآموزشی مجازی در دوران کرونا تعیین شده است. همچنین با نتایج  های سیستم

ها  آموزش مجازی نقش والدین و مشارکت آن های سیستمهمسو بوده است که نتایج این پژوهش نیز تغییر کرده است که در 

های فضای  آموزشی مجازی مؤثر باشد و عدم آگاهی والدین از شرایط محیط های یستمسدر یادگیری اثربخشی  تواند می

ها به همراه داشته باشد همچنین نتایج این پژوهش  به خانواده آموزان دانشناپذیر را برای  های جبران آسیب تواند میمجازی 

( در راستای 2020نداز و همکارانشان )بیا های پژوهش( همسو بوده است 2020پژوهشی برنارد و همکاران ) های یافته

های درست آموزش و یادگیری و همچنین طراحی بستر درست آموزشی  های مجازی تدوین استراتژی های آموزش موفقیت

در اثربخشی آموزش مجازی تأثیر بسزایی داشته باشد؛ بنابراین پیشنهاد مشخص در این زمینه آن است که  تواند مییادگیری 

افزاری مدارس است  سوی تجهیز نهادی و سخت وپرورش استراتژی اصلی خود را از تمرکز بر شاد به وزارت آموزش

گرفته و  جای اجباری کردن استفاده از شاد، مدارس مسئولیت انتخاب بسترهای آموزش آنالین داخلی را برعهده که به طوری به

که  شود میواحدهای آموزشی قرار گیرد و همچنین پیشنهاد  متمرکزتر در اختیار مدیران صورت بهها  نظارت و ارزیابی آموزش

کارشناسی شده و با یک رویکرد آسیب شناسانه  صورت بهای  علت عدم رضایت معلمان متوسطه و کار و دانش و فنی و حرفه
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توجه و تخصصی کارشناسان فناوری نیز بیشتر مورد های دیدگاهکه در این بررسی از  شود میبررسی شود همچنین توصیه 

 استفاده قرار بگیرد.

 اثربخشی، اثربخشی آموزشی، سیستم شاد، کرونا، آموزش در ایام کرونا واژگان کلیدی:

 منابع

دومین کنفرانس مهندسی (. درک آموزش مجازی در کرونا، 1399آبادی، حامد ) ابطحی فروشانی، سیده آسیه؛ کتابی فشکی، مریم و میرزائی عباس
 ، پادوآ، ایتالیا.تصنایع، اقتصاد و مدیری

(. 1391اصغری، مهرداد؛ علیزاده، مهستی؛ کاظمی، عبدالحسین؛ صفری، حسین؛ اصغری، فرهاد؛ باقری اصل، محمدمهدی و حیدر زاده، سیامک )
دوره مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، علمی.  های آموزش الکترونیکی در علوم پزشکی از دیدگاه اعضای هیئت چالش

 .26-34: 1، شماره 7
، شماره 16، دوره مجله روانشناسی تربیتیها،  حل ها و راه اند: چالش در طول کرونا یاد گرفته آموزان دانش(. ارزیابی آنچه 1399رضایی، علی. محمد )

55 :179-214. 

و دبیران: تجربه استان خوزستان در دوره اپیدمی )شاد( توسط معلمان  آموزان دانش(. میزان استفاده از شبکه آموزشی 1399رضوی، سید عباس )
 ، اهواز.سمینار ملی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقالب صنعتی چهارم ،19 -کووید 
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 و رفتارهای بهداشتی در مدارس ایران از گذشته تاکنون مراقبتی خوداقدامات 

 ، مشهد، ایرانریزی درسی، دانشگاه فردوسی دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه، 1فاطمه طالئی بیمرغی

 ، مشهد، ایراندانشیار گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش، دانشگاه فردوسی، 2بهروز مهرام

 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید هاشمی نژاد، مشهد، ایران ،3انسی کرامتی

 مقدمه

عبرادی و اخالقری،   -ساحت، تربیت اعتقرادی شش جریان تربیت رسمی و عمومی برحسب شئونات مختلف حیات طیبه دارای 

ای و تربیت علمری و   تربیت اقتصادی و حرفه شناختی و هنری، تربیت اجتماعی و سیاسی، تربیت زیستی و بدنی، تربیت زیبایی

در نظرر گرفتره شروند و     بایرد  ها جهت تحقق هدف کلی تربیرت، یعنری تحقرق حیرات طیبره      است. تمام این ساحت رانهفناو

(. ساحت تربیت زیستی و بدنی با حفظ و ارتقرای  1390وپرورش، ها فراهم گردد )وزارت آموزش های الزم برای تحقق آن زمینه

رعایت بهداشت جسمی و روانی متربیان در قبال خود و دیگران، تقویت قوای جسمی و روانری، مبرارزه برا عوامرل      سالمت و

 سرالمت (. 305، ص 1390وپرورش،  زیست و احترام به طبیعت مرتبط است )وزارت آموزش ضعف و بیماری، حفاظت از محیط

( و 1389نسان برای حفظ آن باید تالش کند )ایزدی و همکاران،هایی است که خداوند به انسان ارزانی داشته و ا یکی از نعمت

تمرامی کشرورها در راسرتای    ها، تقویت جسمانی و حفظ سالمت، تکلیف دینی و الهی اسرت.   محافظت از بدن در برابر آسیب

اهمیرت خاصری   از  آمروزان  دانرش هرا،   کنند. از میان این گرروه  های مختلف جامعه توجه می دستیابی به سالمت، به همه گروه

هرا همچنرین در    دهنرد. آن  سازان جامعه هستند و یکی از منابع انسانی هر جامعره را تشرکیل مری    ها آینده برخوردارند، زیرا آن

در قرانون اساسری ایرران نیرز،      (.1390مطلق و همکراران، ای دارند ) ارتقای سالمت و انتقال مفاهیم آن به دیگران نقش ویژه

 هرای  مهارت( که در دوران تحصیل 29، اصل 1368انی مطرح شده است )قانون اساسی، مصوب،حق هر ایر عنوان بهسالمت 

های مدارس برای آمروزش   ؛ بنابراین از ظرفیت(1396قرار گیرد )عظیمی و همکاران،  آموزان دانشمربوط به آن باید در اختیار 

کره در اشراعه بهداشرت و ارتقرای      ادهایی اسرت یکی از نهوپرورش  بهره جست. سازمان آموزش توان می آموزان دانشآن به 

یک واقعیت جهانی و انکارناپذیر است که بهداشرت و آمروزش دو امرر      این سالمت جامعه نقش بسیار مهمی را بر عهده دارد؛

 سرازمان محیطی ایجاد نمایند که ضمن بهبود سالمت جامعه، خدمات آموزشی ارائه دهنرد )  توانند میناپذیرند و مدارس  جدایی

رشد عادات بهداشتی در طی سنین مدرسه دارای اهمیت باالیی اسرت چراکره    (. باید دقت نمود که108بهداشت جهانی، ص 

، اگرچره اتفاقرات بعردی    شود میریزی  های زندگی پی گیری شخصیت انسان در اولین سال فروید معتقد است که اساس شکل

(؛ 1392کامل از بین ببرد )کدیور، طور بهتواند تأثیرات گذشته را  ، اما نمیدهد میزندگی تا حدودی رفتار فرد را تحت تأثیر قرار 

بهداشرتی، مقطرع دبسرتان و دوران     هرای  مؤلفره چنین نقطه آغاز توجه و رشد احساس مسئولیت افراد در حوزه سرالمت و   هم

اشتی مدرسه قبل از این بحرران  های بهد (. در شرایط کنونی گرفتاری در بحران کرونا، لزوم آموزش4،2008کودکی است )بلکا

                                                           
1. ftalaeib@gmail.com 
2. bmahram@um.ac.ir 
3. e.keramati@cfu.ac.ir 
4. Belka 
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 یخود مراقبتر ، از همین سو در این پژوهش به دنبال بررسی اقدامات شود میازپیش احساس  های آینده، بیش و احتماالً بحران

 و بهداشتی مدارس ایران از گذشته تاکنون هستیم.

و بهداشرتی در مردارس    یخود مراقبتر اقدامات های آینده،  های پیشین و احتمال بحران با توجه به بحران کنونی کرونا، بحران

 گیری تا امروزه چه بوده است؟ ایران، از بدو شکل

 روش پژوهش

، یخود مراقبتهایی مانند رفتار  ای انجام شده است. جهت انجام این پژوهش، کلیدواژه کتابخانه ی مطالعهاین پژوهش به روش 

السریویر، دوجرا و    نداک، نورمگز، انسانی، سیویلیکا، گوگرل اسرکوالر،  های ایرا بهداشت مدارس ایران، مقطع دبستان در سایت

 اسپرینگر انجام شده است.

 ترکیب نتایج

 آمده است. 1اختصار در جدول شماره  تغییرات ساختاری بهداشت مدارس ایران از گذشته تاکنون به

 تغییرات ساختاری و اقدامات انجام شده در بهداشت مدارس -1جدول شماره 
 قدامات انجام شدها سال

 مفتش صحی مدارس )اتاق بهداشت( عنوان بهاکبر خان  انتصاب دکتر علی 1293

 و آموزش بهداشت در مدارس )قرار گرفتن زیر نظر وزارت معارف( آموزان دانشایجاد قسمت معاینات بهداشتی  1304

 تغییر نام صحیه مدارس به بهداری 1315

 ها کل دانشکده پزشکی و بیمارستانقرار گرفتن زیر نظر اداره  1318

 مجدد قرار گرفتن زیر نظر وزارت معارف 1320

 تأسیس مدارس عالی بهداشت و تربیت مربی و مراقب بهداشت 1350

 ترکیب با وزارت بهداری 1358

 سال و خارج کردن مراقبان بهداشت از مدارس 5ارجحیت کودکان زیر  1363

 ربیان بهداشت به مدارسشکست طرح قبلی و بازگشت م 1369

 تغییر نام اداره کل بهداری مدارس به اداره کل بهداشت مدارس و قرار گرفتن زیر نظر وزارت بهداری 1375

 قرار گرفتن بهداشت مدارس زیر نظر دفتر بهداشت دهان و دندان 1379

 قرار داشتن بهداشت مدارس، زیر نظر دفتر سالمت جوانان و مدارس در حال حاضر

هرا   در واحد بهداشت مدارس رخ داد، چیزی بیشتر از تغییرات اسمی نبود و بر محتوای خردماتی آن  1320غییراتی که تا سال ت

، با تأسیس 1350را نداشتند. در سال  آموزان دانشنیفزود، زیرا نیروهای شاغل در آن توانایی پاسخگویی به نیازهای بهداشتی 

ی غالباً از بین دختران دانشجو پذیرش شد و با عنوان مربی بهداشت وارد مدارس شدند مدارس عالی بهداشت، در مقطع کاردان

های مادر و کرودک برا    انتقال مربیان بهداشت به کلینیک 1363و سرآغاز تحولی در اقدامات بهداشتی مدارس بودند. در سال 

 1369زور و اجبار صورت گرفت. تا اینکه در سال نسبی و یا با صورت بهها این انتقال  شکست روبرو شد و در بسیاری از استان

 (1385مجدد مربیان بهداشت به مدارس بازگشتند. )نوری،

« 2000سرالمت بررای همره ترا سرال      »، ایده مدارس مروج سالمت از سوی سازمان جهانی بهداشت، با شعار 1997در سال 

ارس مروج سرالمت جمهروری اسرالمی ایرران ویرژه      در ایران کلید خورد. در کتاب مد 1390مطرح گردید. این طرح در سال 
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ارائه شده است. در این طررح   آموزان دانشمجریان، اطالعات کاملی جهت اجرای این طرح و تالش در جهت ارتقای سالمت 

وظیفه آموزش سالمت تنها بر عهده مربی بهداشت نیست و تمامی کارکنران مدرسره در اجررای آن نقرش دارنرد. همچنرین       

ی تلفیق آن برا دروس مختلرف بره تفکیرک ارائره شرده اسرت. در ایرن کتراب           زش رفتارهای بهداشتی و نحوههای آمو روش

، فعالیرت عملری   ،سیاه تصاویر و تخته ، داستان،حث و کار گروهی/کارگاهی، پژوهشفعال یادگیری و آموزش مانند ب های شیوه

موزش پیشرنهاد شرده اسرت. ایرن برنامره ابعراد وسریعی از        بازی جهت آو  شعر و سرود ،نمایش ،بازدید و بازدیدکننده ،ررسیب

ها ازجمله محیط مدرسه، والدین و اولیاء و سالمت جسمی، روانی،  های آموزشی را در برگرفته و تمامی جنبه سالمت در محیط

کره تحرولی    رفرت  (. با اجرای این طرح انتظار مری 1390گرفت )مطلق و همکاران، را در برمی آموزان دانشاجتماعی و معنوی 

( در پژوهشی 1397به وقوع پیوندد. امینی و همکاران ) آموزان دانشو ارتقای سالمت  خود مراقبتیعظیم در ارتقای رفتارهای 

بهداشت محیط، خدمات بالینی، بیماریابی، آموزش بهداشت و ایمنری در   های مؤلفه رفتار بهداشتی اجتماعی نشان دادند که در

مشرارکت والردین،    های مؤلفهو در  وجود دارد دار یمعن % تفاوت1مت با مدارس عادی در سطح در مدارس مروج سال مدرسه،

در مدارس مروج سالمت برا مردارس    داری معنیتفاوت  ،آموزان دانشرفتار گروهی و برقراری ارتباطات بین فردی و مشارکت 

بر ارتقای وضعیت  مدارس مروج سالمت نظام ( در پژوهش نشان داد که استقرار1394عادی وجود نداشت. حسینی سنگریزه )

، ارائره خردمات   آمروزان  دانرش ، مشرارکت والردین   آمروزان  دانشبهداشت و تغذیه مدارس، تحرک فیزیکی و فعالیت جسمانی 

برر توانمندسرازی    مردارس مرروج سرالمت    بهداشتی در مدارس و روند آموزش جامع مدارس تأثیرگذار بوده ولی استقرار نظام

. پرژوهش دهقران پرور و همکراران     دهرد  میخالف این امر را نشان  ها پژوهشاما نتایج برخی  ؛ثیرگذار نبوده استکارکنان تأ

(، نشان داد که تغییر چندانی در بهبود وضعیت بهداشت محیط و شرایط فیزیکی تعداد زیرادی از مردارس نداشرته )برر     1391)

رغرم نکرات قروت، ایرن طررح جهرت        ( نشان داد کره علری  1396لیست( است. پژوهش زارعی و همکاران ) اساس نمره چک

 سازی متناسب با مدارس ایران است. اثربخشی نیازمند بازنگری و بومی

 گیری نتیجه

، در ایران آغاز شده اسرت و در طرول   1320بررسی اسناد و منابع مختلف نشان داد که فعالیت بخش بهداشت مدارس از سال 

رسمی معلم در امر آموزش بهداشرت دخیرل نشرد. ترا      طور به 1390ه است؛ اما تا سال هایی شد زمان دچار تحول و دگرگونی

اینکه با اجرای طرح مدارس مروج سالمت در برخی از مدارس بر نقش و جایگاه معلرم کرالس و برنامره درسری در آمروزش      

مدون این مطالب وارد کتب درسی  رسمی و طور بهتأکید گردید اما  آموزان دانشدر جهت ارتقا سالمت  خود مراقبتیرفتارهای 

، مانند آنچه در بخش قبل آمد، نشان از تأثیرگرذاری اجررای ایرن طررح در ارتقرا      ها پژوهشنشد. نتایج برخی از  آموزان دانش

رغم نکات قوت جهت تأثیرگرذاری   حال برخی نشان دادند که علی داشت درعین آموزان دانشبهداشتی  خود مراقبتیرفتارهای 

هرای ایرن    سازی این طرح متناسب با فرهنگ مدارس ایران است. از سویی یکی از ضعف ز به بازنگری مجدد و بومیبیشتر نیا

های طرح مدارس مروج سالمت  طرح، اولویت دادن مدیران مدارس به اجرای برنامه درسی و عدم تخصیص زمان برای برنامه

هرای   ه جهت اثرگرذاری بیشرتر ایرن طررح، محتواهرا و آمروزش      ک شود می(؛ بنابراین پیشنهاد 1396است )زارعی و همکاران،

شود تا بدون داشتن دغدغه کاهش زمان آموزشری مصروب، در کنرار برنامره      آموزان دانشموردنظر وارد کتب و برنامه درسی 
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م ایرن  وپرورش است، آموزش داده شود. انجرا  نیز که مورد تأکید سند تحول بنیادین آموزش خود مراقبتیدرسی رسمی، نکات 

 عنروان  بره در تمامی مدارس انجام شود و تنها از برخی مردارس   خود مراقبتیتا آموزش رفتارهای  شود میکار از سویی سبب 

ها باشند و زمینه عدالت آموزشری   کننده این آموزش در تمامی نقاط کشور، دریافت آموزان دانشمروج سالمت یاد نشود و همه 

هرای واگیرر    در برابر بیماری خود مراقبتیهای  رود که آموزش کنونی بحران کرونا، انتظار می در شرایط ویژه بهنیز فراهم شود. 

 جای گیرد. آموزان دانشتری در برنامه درسی  پررنگ طور به

 ، مدارس ایران، رفتار بهداشتیخود مراقبتیرفتار  واژگان کلیدی:

 منابع

دختر ابتردایی   آموزان دانشبررسی تأثیر طرح مروج سالمت بر رفتار بهداشتی اجتماعی  (.1397امینی، مرضیه؛ سلیمی، مهتاب و تجویدی، منصوره )
 .321-314: 3، شماره مجله سالمت و بهداشتناحیه سه کرج، 

هرای درسری دوره    وتحلیل محتوای کتاب (. تجزیه1389ایزدی، صمد؛ صالحی عمران، ابراهیم؛ فتحی واجارگاه، کوروش و عابدینی بلترک، میمنت )
 .139-162: 33، شماره های آموزشی فصلنامه نوآوریآموزش سالمت،  های مؤلفهابتدایی بر اساس 
کنفررانس  اسرتان مازنردران،    آموزان دانش(. بررسی تأثیر استقرار نظام مدارس مروج سالمت بر ارتقای سطح سالمت 1394حسینی سنگریزه، اکرم )

 .، اماراتالمللی علوم و مهندسی بین
(. گزارش تجربه و کارکرد بررسی تأثیر اجرای برنامه مدارس مروج سالمت بر بهداشت محیط و عوامل فیزیکی 1391مریم و همکاران )دهقان پور، 

 های اولیه بهداشتی. همایش تجارت و کارکردهای مطلوب نظام مراقبتمدارس مروج سالمت در استان یزد، 
هرا و سرازوکارهای اصرالحی برنامره      (. تبیین نقاط قروت، چرالش  1396شاورزمحمدی، نسترن )زارعی، فاطمه؛ قهرمانی، لیال؛ خزائی پول، مریم و ک

-240: 5، شماره فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سالمتمدارس مروج سالمت از دیدگاه کارشناسان بهداشت مدارس: یک مطالعه کیفی، 
250. 

 .ترجمه س، قنبری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهر سالم.کتابچه راهنمای آموزشی برنامه (. 1390سازمان بهداشت جهانی )
(. برنامه درسی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت کل کتب دوره ششرم ابتردایی برر اسراس     1396عظیمی، محمد؛ ادیب، یوسف و مطلبی، حسین )

 .102-91 :2، شماره دوماهنامه علمی راهبردهای آموزش در علوم پزشکیهای نظام سالمت،  مفروضه
 .1368قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،

 ، تهران: سمتشناسی تربیتی روان(. 1392کدیور، پروین )

وپرورش با همکاری وزارت بهداشرت،   وزارت آموزش مدارس مروج سالمت در جمهوری اسالمی ایران،(. 1390مطلق، محمد اسماعیل و همکاران )
 درمان و آموزش پزشکی.

 ، مشهد: انتشارات واقفی.بهداشت مدارس(. 1385نوری، محمدرضا )
. تهرران: وزارت  مبانی نظری تحول بنیادین در نظرام تعلریم و تربیرت رسرمی عمرومی جمهروری اسرالمی ایرران        (. 1390وپرورش ) وزارت آموزش
 وپرورش. آموزش

Belka،D. (2008).Teaching children games: Becoming a master teacher. Champaign،IL: Human. 
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 وپرورش جمهوری اسالمی ایران بهداشتی در اسناد فرادست آموزش خود مراقبتی

 ، مشهد، ایرانریزی درسی، دانشگاه فردوسی دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه، 1فاطمه طالئی بیمرغی

 ، مشهد، ایراندانشیار گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش، دانشگاه فردوسی، 2بهروز مهرام

 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید هاشمی نژاد، مشهد، ایران، 3نسی کرامتیا

 مقدمه

هایی است که خداوند به انسان ارزانری داشرته و انسران بررای حفرظ آن بایرد ترالش کنرد )ایرزدی و           یکی از نعمت سالمت

هرای   سمانی و حفظ سالمت، تکلیف دینی و الهی است. آمروزه ها، تقویت ج محافظت از بدن در برابر آسیب( و 1389همکاران،

و نشاط فردی و اجتماعی و سرالمت   پذیر بوده که در برابر سالمتی خود مسئولیت سازد میرا قادر  آموزان دانشحوزه سالمت، 

ه در شررایط  این در حرالی اسرت کر    (.1391وپرورش، سالمت خانواده را تضمین کنند )وزارت آموزش ویژه بهجسمی و روحی، 

، بحث سالمت افراد و میزان توجه به آن پیش از پیش مطرح است و نیراز اسرت ترا اقردامات     19کنونی شیوع ویروس کووید 

ارتقا سالمت را بره دنبرال داشرته باشرد،      تواند مییکی از رفتارهایی که  الزم جهت ارتقای سالمت افراد جامعه صورت پذیرد.

ترین روش برای ارتقای سالمت جامعه است کره   ترین و ارزان درواقع سریع(؛ که 1396ظمی،وریچ کارفتار خود مراقبتی است )

و این مهارت نقش بره سرزایی در کیفیرت     (1397باید در زندگی تمامی افراد جاری باشد )مفتون، شریفان، نقی زاده موغاری،

را توانایی افراد برای ارتقا و حفظ  خود مراقبتینی سازمان بهداشت جها .(5،2021، دروسکا4گلوبکا-زندگی افراد دارد )داردزینکا

 6سابو) کند میهای بهداشتی تعریف  های مراقبت دهنده سالمتی، جلوگیری از بیماری و کنار آمدن با آن با یا بدون حمایت ارائه

گیررد   .. را نیز در برمیهای روزمره اصلی زندگی مانند نظافت، نظافت اعضای بدن، توالت و. چنین فعالیت (، هم2021، 7و چاین

 (.2021گلوبکا، دروسکا،-)دردزینکا

تررین و   المللی چون اساسرنامه سرازمان جهرانی بهداشرت، سرالمت یرک ارزش فرردی و اجتمراعی و از مهرم          در اسناد بین 

انخانی، )رمض شود مییابی به باالترین سطح آن از اهداف اجتماعی هر کشور محسوب  ترین نیازهای بشر است و دست ابتدایی

 خود مراقبتی(. حال در این پژوهش به دنبال این هستیم که با توجه به اهمیت بحث 1399شده در عظیمی.  نقل 1389سیاری.

و  خرود مراقبتری  در شرایط موجود، سهم هریک از اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ایرران را در پررداختن بره بحرث      ویژه به

  بهداشت بررسی نماییم.

                                                           
1. ftalaeib@gmail.com 
2. bmahram@um.ac.ir 
3. e.keramati@cfu.ac.ir 
4. Dardzińska-Głębocka 
5. Zdrodowska 
6. Sabo 
7. Chin 
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 ترکیب نتایج

وپرورش ازلحاظ پرداختن  در این بخش، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، برنامه درس ملی و سند تحول بنیادین آموزش

 به تفکیک موردبررسی قرار گرفت. خود مراقبتیها و  به مباحث سالمت، بهداشت، مبارزه با بیماری

 در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران خود مراقبتی 

قرانون اساسری    100و  29و لزوم دسترسی تمامی افراد جامعه بره امکانرات بهداشرتی و درمرانی در اصرل       به بحث بهداشت

 داند. شده است؛ و دسترسی به امکانات بهداشت را حق هر ایرانی دانسته است و تأمین آن را جزء وظایف شوراها می اشاره

گونه اشاره مستقیم و یرا غیرمسرتقیمی نشرده     هیچ ود مراقبتیخها و  در قانون اساسی ایران به بحث سالمت، مبارزه با بیماری

 است.

 خود مراقبتی در برنامه درس ملی

بدنی  های مختلف این سند به بحث بهداشت و سالمت اشاره شده است. در حوزه تربیت و یادگیری سالمت و تربیت در بخش

چنرین در حروزه تربیرت و یرادگیری      شده است. هرم  گسترده به بحث سالمت و بهداشت، اهمیت و پیامدهای آن اشاره طور به

دهری   های خارجی، تأکید شده است که محتوای آموزشی پیرامون نیازهای فرد مانند سالمت و بهداشت انتخاب و سازمان زبان

 یک ارزش مرتبط با خود در بخش مبانی ارزش شناختی عنوان عنوان بهحفظ و ارتقاء سالمت و بهداشت فردی شود. از سویی 

 شده است.

چنین تالش جهت  ها اشاره شده است. هم بدنی به لزوم پیشگیری از ایجاد بیماری در حوزه تربیت و یادگیری سالمت و تربیت

 یک ارزش مربوط به جامعه در بخش مبانی ارزش شناختی آمده است. عنوان بهرفع بیماری 

بردنی،   ، اما در ذیل حوزه تربیت و یادگیری سالمت و تربیتمستقیماً در این سند اشاره نشده است خود مراقبتیگرچه به بحث 

 دارد. خود مراقبتیکه اشاره به بحث  شده عنوانمباحثی 

 وپرورش خود مراقبتی در سند تحول بنیادین آموزش

های مختلف این سند به بحث سالمت و بهداشت پرداخته شده است. بیشترین سهم آن مربوط به ساحت زیسرتی و   در بخش

چنرین در مبرانی    های مختلف، اهداف، اصول، رویکرد و حدود و قلمرو بدان اشاره شرده اسرت. هرم    ی است که در بخشتربیت

هرای   یکری از مصرداق   عنوان بهشناختی و ارزش شناختی نیز مورد تأکید است. در این سند توجه به بهداشت و سالمت  انسان

توجره بره   الدین در تأمین آن اشاره گردیده اسرت. از سرویی الزمره    عدالت یادشده و به نقش نهادهای درمانی و بهداشتی و و

هویت ویژه در بخش نیمه تجویزی و غیر تجویزی برنامه درسی برای تأمین و ارتقاء سطح سالمت را بیان کرده و اسرتفاده از  

 ساز تقویت سالمت دانسته است. عناصر هنری در فضاهای تربیتی را زمینه

یکی از اهداف ساحت تربیت  عنوان بهچنین  ها دانسته شده است. هم ان جامعه صالح مبارزه با بیماریدر این سند، یکی از ارک 

زیستی و بدنی نیز آمده است و در بخش حدود این ساحت بیشتر بدان پرداخته شده است. در بخش اصول سند تحول، اصرل  

ها اشاره شده  نوعی به اهمیت مبارزه با بیماری ت و بهها و سایر مسائل( آمده اس تقدم پیشگیری بر درمان )در خصوص بیماری

 است.
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مستقیماً اشاره نشده است اما ذیل ساحت تربیت زیستی و بدنی، لزوم و اهمیت مراقبت از سالمت جسرمانی و   خود مراقبتیبه 

 مرتبط دانست. خود مراقبتیای با موضوع  گونه آن را به توان میسالمت روح اشاره شده است که 

 مشاهده است. اختصار قابل دول زیر مقایسه بین اسناد فرادست بهدر ج

 خود مراقبتیمقایسه اسناد فرادست در پرداختن به بحث  -1جدول 

 عنوان سند
قانون اساسی جمهوری اسالمی 

 ایران
 وپرورش سند تحول بنیادین آموزش برنامه درس ملی

 عدم اشاره سالمت
 بدنی حوزه یادگیری سالمت و تربیت -

 سالمت یک ارزش مربوط به خود -

 ساحت تربیت زیستی و بدنی-

 شناختی و ارزش شناختی مبانی انسان -
 برنامه درسی-

 نقش خانواده و نهادهای دیگر-
 بهداشت

 100اصل -

 29اصل 

مبارزه با 
 ها بیماری

 عدم اشاره
 -بدنی حوزه یادگیری سالمت و تربیت -

 یک ارزش مربوط به جامعه

 ی و بدنیساحت زیست-

 اصول-

 عدم اشاره خود مراقبتی

 عدم اشاره مستقیم-

اشاره غیرمستقیم ذیل مباحث سالمت و -
 بهداشت

 عدم اشاره مستقیم-

اشاره غیرمستقیم ذیل ساحت تربیت زیستی و  -
 بدنی تحت عنوان مراقبت از جسم و روح

و رفتارهای بهداشتی در قرانون   خود مراقبتیبحث  ، کمترین میزان توجه بهشود میمشاهده  1طور که در جدول شماره  همان

یرک از   وپرورش وجود دارد؛ اما در هریچ  اساسی جمهوری اسالمی ایران و بیشترین میزان توجه در سند تحول بنیادین آموزش

ه سالمت مباحث مطرح شده در حیط خود مراقبتیاشاره نشده است اما با توجه به تعریف  خود مراقبتیاسناد مستقیماً به بحث 

 مرتبط با آن دانست. توان میو بهداشت را 

شده و راهکارهایی را جهت توسعه و تررویج رفتارهرای بهداشرتی و     تر بیان در برنامه درسی ملی و سند تحول مسائل کاربردی

( در پرژوهش  1395عظیمری )  هرا توجره نشرده اسرت.     چنان به آن اند؛ اما متأسفانه در هنگام اجرا، آن ارائه نموده خود مراقبتی

هرای نظرام    طراحی و اعتبار سنجی الگوی برنامه درسی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در دوره دبستان بر اساس مفروضه

ها و پیشگیری آنان ازنظر کمترین میزان توجه در کتب درسری مقطرع دبسرتان در     که آموزش بیماری دهد میسالمت، نشان 

های درسی دوره  ( نیز در پژوهشی تحت عنوان تحلیل محتوای کتاب1388همکاران ) جایگاه دوم قرار دارد. صالحی عمرانی و

ای در  پراکنرده  طرور  بهبهداشتی و سالمت  های مؤلفههای  آموزش جهانی، بیان کردند که آموزش های مؤلفهابتدایی بر مبنای 

که میرزان   دهد مینشان  ها پژوهش مختلف آمده است و بر اساس برنامه و چارچوب مشخص نیست. این های دورههای  کتاب

گونه که شایسته و بایسته اسرت در کترب درسری     پایین بوده و آن آموزان دانشهای درسی  توجه به آموزش بهداشت در برنامه

( در پژوهشی با عنوان عوامل مرتبط با رفتارهای خود مراقبتی 2018بدان توجه نشده است. تبریزی و همکاران ) آموزان دانش

پذیری سالمت در بین نوجروان کرم اسرت؛ بنرابراین الزم اسرت ترا        هنده سالمت در نوجوانان نشان دادند که مسئولیتارتقاد

در تدوین کتب درسی داشته باشرند ترا    خود مراقبتیاندرکاران تألیف کتب درسی توجه بیشتری را به مسائل بهداشتی و  دست

 ها را جبران نمود. بتوان این کاستی

 گیری نتیجه
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یک از اسناد مستقیماً پرداخته نشده است و بحرث سرالمت،    در هیچ خود مراقبتیسی اسناد فرادست نشان داد که به بحث برر

ها در اسناد مختلف مطرح شده است که بیشترین میزان آن در سند تحول بنیرادین اسرت؛ امرا برا      بهداشت و مبارزه با بیماری

های مشابه در آینرده   گیر یا وقوع بحران های همه توجه به آنکه شریوع بیماری باتوجه به شرایط کنونی شیوع بیماری کرونا و 

هرای محتمرل آینرده در چنرین شررایطی ضرروری اسرت )صرنیع          نگرری و بررآورد وضرعیت    پذیر است، لزوم آینرده  نیز امکان

 خرود مراقبتری  اد به مسرائل  های اسن ازپیش به این مباحث پرداخته شود و در اصالحیه الزم است بیش(؛ بنابراین 1399اجالل،

بردنی در   توجه بیشتری گردد. از سویی ساحت تربیت زیستی و بدنی در سند تحول بنیادین و حوزه تربیرت سرالمت و تربیرت   

اندرکاران نظام تعلریم و تربیرت    گذاران و دست برنامه درس ملی که اشاره مستقیم به ارتقا سالمت دارد، نشان از توجه سیاست

پیشین نشان داد  های پژوهشطور که در بخش قبل اشاره شد،  ر آموزش رفتارهای بهداشتی است؛ اما همانبه نقش مدارس د

ها توجه نشده است و کتب  ، در عمل و تدوین کتب درسی به آنشده پرداختهکه به میزانی که در اسناد فرادست به این مسائل 

ریزی برای اصرالح محتروای کترب     بنابراین ضروری است برنامه گیرند، را در برمی خود مراقبتیدرسی سهم اندکی از مباحث 

 های آتی حاصل گردد. در سال خود مراقبتیدرسی و تغییر درروند اجرا جهت حصول نتایج بهتر در زمینه 

 ها ، اسناد فرادست، سالمت و بهداشت، مبارزه با بیماریخود مراقبتی واژگان کلیدی:

 منابع

هرای درسری دوره    وتحلیل محتوای کتاب (. تجزیه1389راهیم؛ فتحی واجارگاه، کوروش و عابدینی بلترک، میمنت )ایزدی، صمد؛ صالحی عمران، اب
 .139-162: 33، شماره های آموزشی فصلنامه نوآوریآموزش سالمت،  های مؤلفهابتدایی بر اساس 

(. عوامل مرتبط با رفتارهای خود مراقبتی ارتقاء دهنده سرالمت در  1397گیر، لیال؛ شکیبا زاده، الهام ) تبریزی، جعفر صادق؛ خوشمرام، نجیبه؛ دشمن
 .291-282: 4، شماره 9، دوره تصویر سالمتنوجوانان، 

آموزش جهرانی،   های مؤلفههای درسی دوره ابتدایی بر مبنای  (. تحلیل محتوای کتاب1388صالحی عمران، ابراهیم؛ ایزدی، صمد و رضایی، فرزانه )
 .177-144: 14و  13، شماره برنامه درسی ایرانفصلنامه مطالعات 

 .21-18: 83شمار  فصلنامه دانشگر،(. تحول آموزش و پژوهش جهان در سایه کرونا، 1399صنیع اجالل، مریم )
ی نظام ها (. طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در دوره دبستان بر اساس مفروضه1395عظیمی، محمد )
 .شناسی، دانشگاه تبریز رساله دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روانسالمت، 
های نظام  (. طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در دوره دبستان بر اساس مفروضه1399عظیمی، محمد )
 .62-31: 59، شماره فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایرانسالمت، 

 .1368،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
(. تبیین محورهای اصلی خود مراقبتی به تفکیک سطوح پیشگیری و تعیین ابعاد 1397مفتون، فرزانه؛ شریفیان، مژگان و نقی زاده موغاری؛ فاطمه )

 .361-370: 4، شماره نشریه پایشمدیریتی آن، 
زش خود مراقبتی مبتنی بر الگوی توانمندسازی بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیز شهر ساری، (. بررسی اثربخشی آمو1396وریچ کاظمی، صدیقه )

 .نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس پایان
 وپرورش. . تهران: وزارت آموزشبرنامه درس ملی جمهوری اسالمی ایران(. 1391وپرورش ) وزارت آموزش

Dardzińska-Głębocka, A.; Zdrodowska, M. (2021). Analysis children with disabilities self-care 

problems based on selected data mining techniques.Procedia Computer Science 192: 2854-

2862. 
Sabo, K. & Chin, E. (2021). Self-care needs and practices for the older adult caregiver: An 

integrative review. Geriatric Nursing 000:1-12. 
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 پیامدهای شیوع کرونا بر تحقق اهداف ساحت زیستی بدنی )سند تحول بنیادین(

 ، ایرانآباد خرماهلل کمالوند،  انشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس آیتد، 1فائزه حق نظری

 ، ایرانآباد خرماهلل کمالوند،  دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس آیت، 2طنین معظمی گودرزی

 مقدمه

مشخص دارند. در کشور ما نیز سند تحول بنیادین  یا برنامهود وپرورش، در رسیدن به اهداف خ آموزش یها نظامهریک از  

(. سند تحول بنیادین 112، ص.1398)صادقی گوغری، یعقوبی پور، منتظری، شود مینقشه راه تلقی  عنوان بهوپرورش،  آموزش

 بهبود منظور به یافزار نرم یها طرح ینتر گسترده (، از1390وپرورش ) وپرورش، مصوب شورای عالی وزارت آموزش آموزش

 است. آموزشی کیفیت

 اساسی های گیری یمتصمراهنمای  گیرد و در برمی را فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، از اعم توسعه یها عرصه سند، قلمرو 

صورت بیان شده است.  ینتر جامع(. در این سند مفهوم تربیت به 59: 1398است )موسوی،  رسمی تربیت و تعلیم برای نظام

هایی است که در ابعاد مختلف روح و بدن انسان هستند و انسان برای رسیدن به  تعلیم و تربیت، نوعی از ظرفیتمنظور از 

عرض  های این سند، نیازهای مشترک هم ها را به فعلیت برساند؛ بنابراین، حوزه کمال مطلوب خود نیازمند آن است که آن

که عبارتند از: ساحت اعتقادی،  شوند میتربیتی به کار گرفته  یها احتسبا اصطالح  ها حوزهها را در برگرفته و این  انسان

، ساحت اجتماعی و سیاسی، ساحت علمی و فناوری و یا حرفهعبادی و دینی، ساحت زیستی و بدنی، ساحت اقتصادی و 

ر سند تحول ذکرشده د یها ساحتبدنی یکی از -(. ساحت زیستی1390شناختی و هنری )سند تحول بنیادین، ساحت زیبایی

 باشند: . این اهداف به شرح زیر میگردد میبنیادین است که نیل به اهداف آن سبب نزدیکی هرچه بیشتر به حیات طیبه 

زیستی خود و پاسخگویی مسئوالنه به نیازهای جسمی و روانی خویش از طریق تعدیل غرایز و  های یژگیودرک  _1 

 _2 روانی و مبارزه با عوامل ضعف و بیماری بر اساس نظام معیار اسالمی تمایالت و عواطف طبیعی، تقویت قوای جسمی و

 _3تالش پیوسته جهت حفظ و ارتقای سالمت و بهداشت جسمی و روانی خود و دیگران بر اساس نظام معیار اسالمی 

نظام معیار اسالمی  بصیرت نسبت به سبک زندگی انتخاب شده و ارزیابی پیامدهای آن درباره خود، جامعه و طبیعت بر اساس

تالش فردی و جمعی برای حفظ و ارتقای سالمت و ایمنی افراد جامعه در سطح محلی، ملی و جهانی بر اساس نظام  _4

زیست و احترام به طبیعت بر اساس نظام معیار  کوشش مداوم فردی و جمعی برای حفاظت از محیط _5معیار اسالمی 

خود را با  یها برنامهوپرورش  اندرکاران آموزش از تصویب و ابالغ سند، دست(. پس 1390)سند تحول بنیادین،اسالمی 

 .آورند یدرممحوریت این سند به اجرا 

 انداز چشمدر شهر ووهان چین شناسایی شد  2019( که در ماه دسامبر covid-19در این میان با گسترش ویروس کرونا )

بهداشت عمومی  یها بحرانترین  بینی پیش ی، این یکی از غیرقابلبه گفته مرکز کنترل بیمار آموزش جهانی تغییر کرد.
                                                           

1. faezehhaghnazari@gmail.com 
2. taninmg2000@gmail.com 
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زمان  . به سبب قدرت باالی انتقال این ویروس، در مدت(2020، 1فرناندس و شاو)های اخیر بوده است  جهانی در زمان

ین بیماری نفر به ا 24324، حدود 2020فوریه  4اندکی جهان دچار چالش بزرگی شد. طبق گزارش کمیسیون ملی چین تا 

(. متأسفانه، این ویروس کشورمان را نیز آلوده کرده و از ابتدای اسفند 2020مبتال شدند )کمیسیون ملی بهداشت چین،

های  ، اکرانها دانشگاهها و رخدادهای عمومی ازجمله: مدارس، مراکز آموزش عالی و  در ایران، بسیاری از مکان 1398

ای ورزشی کشوری تعطیل شد و ساعت کاری ادارات دولتی در چندین استان، ه ها، مسابقات و لیگ سینمایی، کنسرت

های آموزشی بود. درواقع زیربنای توسعه هر کشوری  ترین نتایج آن، تحت تأثیر قرار گرفتن نظام کاهش یافت. از محسوس

روشی جدید را اتخاذ  آموزشی را بر آن داشت که یها نظاممدارس،  وپرورش آن رقم میزند که با تعطیل شدن را آموزش

شده است. مطالعات صورت گرفته  آموزان دانششناختی در  کنند. تعطیلی مدارس، همچنین سبب بروز اثرات منفی روان

پرتی در  ، حاکی از تائید بروز رفتارهایی از قبیل: خشم، عصبانیت، ترس و حواس2020توسط محققان کشور چین در فوریه 

مدت، سالمت  های طوالنی نشینی (. همچنین خانه212: 1399ن ویروس است )فراهتی، کودکان و نوجوانان بر اثر ای

وپرورش،  وزارت آموزش بدنی یتترب. بنا بر آمار اعالمی از سوی دفتر دهد میرا مورد تهدید قرار  آموزان دانشجسمانی 

شده  بروز این پیامدها با اهداف مشخص رسد میبه نظر . اند شدهوزن و چاقی  در شرایط کرونایی، دچار اضافه آموزان دانش

وپرورش، در تعارض است. پژوهش حاضر درصدد بوده به این پرسش  بدنی سند تحول بنیادین آموزش-در ساحت زیستی

 بدنی دارد؟-پاسخ دهد که آموزش مجازی در شرایط کرونا چه تأثیری بر تحقق اهداف ساحت زیستی

 روش پژوهش

اطالعاتی  های پایگاهیکرد تحلیلی صورت گرفته است که از اسناد و مقاالت نمایه شده در این پژوهش از نوع کیفی با رو 

PubMed،google scholar  وPMS  وISI  استفاده گردیده است. پژوهش حاضر با مرور مبانی و مطالعه آخرین

ش تحلیل محتوا از موجود حاصل گشته است. روش تحلیل این پژوه های یشینهپتحقیقات کرونا منطبق و با آخرین 

تحلیل محتوا،  منظور به. اند پرداختهتا اواخر ماه جوالی  2020مقاالتی است که به تحقیقات کمی و کیفی از تاریخ ژانویه 

صورت که اولویت تحلیل با منابعی  بدنی موردتوجه قرار گرفت. بدین-، ساحت زیستیآموزان دانشسه واژه کلیدی کرونا، 

جداگانه  صورت بههای دوتایی و نهایتاً هرکدام  دواژه، در ارتباط باهم و سپس اولویت به کد واژهکه مشتمل بر هر سه کلی

 شد. گیری یجهنتمورد تحلیل و مقایسه قرار داده و  مند نظام صورت بهرا  ها یافتهبود. درنهایت 

 پژوهش های یافته

انی کودکان تأثیرگذار بوده است. قرنطینه کردن بر سالمت جسمی و رو 19قرنطینه خانگی به دلیل بیماری مسری کووید 

 اند گرفتهبالقوه در معرض یک بیماری واگیردار قرار  طور بهوآمد افرادی است که  به معنای جداسازی و محدود کردن رفت

(. 187، ص.1399تا در صورت مشخص شدن بیماری از آلوده شدن سایر افراد جامعه جلوگیری شود )شهیاد، محمدی، 

شده در این دوران است.  از تأثیرات منفی مشاهده آموزان دانشن افزایش ساعت استفاده از فضای مجازی توسط همچنی

                                                           
1. Fernandes and shaw 
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از این فضا، اکنون شاهد آن هستیم که میزان  آموزان دانشرغم تأکید اصول تربیتی مبنی بر استفاده حداکثر دوساعته  به

 (.18، ص،1400علی پور و همکاران،در فضای مجازی افزایش یافته است ) آموزان دانشحضور 

که فعالیت بدنی  اند داده. تحقیقات نشان شوند میوزن  ناشی از قرنطینه، اغلب دچار اضافه یتحرک کمبه سبب  آموزان دانش

(. در تحقیقاتی 20، ص.1388منظم، نقش مهمی در حفظ و ارتقاء سبک زندگی سالم انسان دارد )آذربایجانی و همکاران، 

به علت کاهش فعالیت جسمانی و همچنین  ها آن، چربی بدن کردند میرچه کودکان بیشتر تلویزیون تماشا مشخص شد ه

نشان  ها پژوهش(. 606، ص.1399)برک،  یافت یمتلویزیونی، افزایش  یها برنامهوجود تبلیغات غذاهای چرب و ناسالم در 

کنند و با  ده و کمتر از رژیم غذایی مناسب پیروی میدی کودکانی که در تعطیالت هستند، الگوی خوابشان آسیب دهد می

وزن و دیابت نوع  همچون اضافه هایی یماریبشیرین شده با شکر، خطر  های یدنینوشمصرف  ویژه به ،ها وعدهافزایش میان 

II  ت را کاهش ، چراکه قرنطینه، فعالییابد می. این پدیده زمانی که کودکان در خانه محدود شوند تشدید یابد میافزایش

شده در ایالت  مطالعه انجام .(188، ص.1399)شهیاد، محمدی، دهد میزمان نشستن یا دراز کشیدن را افزایش  داده و مدت

، نسبت به دوره قبل از این ویروس افزایش 19_در کودکان، در اوایل کووید تحرکی یبمتحده نشان داده که رفتارهای 

های فیزیکی بسیار کمتری  ردند که فرزندشان در مقایسه با قبل کرونا فعالیتوالدین گزارش ک ٪36یافته است و حدود 

مطالعه . اند داشتهکه فرزندشان فعالیت فیزیکی بیشتری  اند کردهاز والدین گزارش  ٪11که تنها حدود  ، درحالیاند دادهانجام 

ساعته را انجام  24مربوط به رفتار حرکتی  یها یهتوصاز کودکان و نوجوانان  ٪6/2شده در کانادا نشان داد که فقط  انجام

در  (.1399کلهر و دیگران، ) اند نداشتهدادند؛ و جز فعالیت در کارهای خانه، فعالیت بدنی خاصی )خصوصاً در فضای باز( 

( PAهای بدنی ) که زمان فعالیت بینیم یمشده  کودک و نوجوان در شانگهای چین انجام 2427مطالعه دیگری که بر روی 

 یریگ همهطول  ( دردقیقه در هفته 105به ) یریگ همهاز  ( قبلدقیقه در هفته 540که از  طوری یافته است، به شدت کاهش به

. این کند میبدنی در مدارس فرصت مناسبی برای فعالیت بدنی فراهم  . تربیت(2020، 1زینگ، ژنگ، کواهارااست )رسیده 

نشده و این تعطیلی منجر به بروز مشکالت جسمانی و افزایش  ه مجازی انجامآموزش از حضوری ب های شیوهمهم، با تغییر 

 بدنی که حفظ و ارتقا سالمت جسمانی است در تعارض است.-وزن گردیده که با اهداف ساحت زیستی

نواده و همچنین در دوران قرنطینه شاهد پیامدهای منفی ازجمله کمبود ارتباط با دوستان، بروز رفتارهای متشنج در بین خا

در زمان قرنطینه اجرا شد، نتایج نشان داد که  آموز دانش 548. طبق پژوهشی که بر روی یما بودهشناختی  روان های یبآس

(. در چنین شرایطی 26.: 1400)عینی، زیار، عبادی،  اند بودهدرصد آنان دارای مشکالتی در زمینه سالمت روان  40

، دور اند شدهبدنی هم ذکر -شهروند مطلوب داشته باشند و در ساحت زیستی عنوان بهاز اهداف متعالی که باید  آموزان دانش

 .شوند میگردیده و به فردی منفعل در جامعه تبدیل 

آموزش مجازی است. مشکالت ناشی از شرایط سنی  های یبآسغیراخالقی از دیگر  یها ارزشترویج  دهد مینشان  ها یبررس

روز انتشار محتواهای مستهجن و  به فضای مجازی، باعث اعتیاد به آن شده و روزبه زانآمو دانشو دسترسی بدون برنامه 

 (.197: 1400زاده، عزیزی، کیهان، تجاوز به حریم خصوصی افراد افزایش یافته است )حاجی

                                                           
1. Xing,Zhang,Kuwahara 
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زهای جنسی و دهی درست به نیا ، منجر به بلوغ زودرس آنان شده و مانع از پاسخآموزان دانشمشاهده محتوای خارج از سنی  

زیستی و  های یژگیوبدنی شناخت درست -ترین اهداف ساحت زیستی . با توجه به اینکه از مهمگردد میتمایالت بدنی 

ها  با مشاهده این مطالب، بدون شناخت قبلی با آن آموزان دانشتوانایی پاسخگویی به نیازها و تمایالت فردی است، این 

 .شوند میتری ازلحاظ ذهنی و جنسیتی  مواجه و در آینده دچار مشکالت بزرگ

 گیری یجهنت

با تعطیلی مدارس در دوران کرونا، نظام آموزشی کشورمان که بر مبنای اهداف ذکرشده در سند تحول بنیادین است، دچار 

که بدنی -، اهداف موجود در ساحت زیستیآموزان دانشچالش شده و با تبعاتی همراه بوده است. آموزش مجازی و قرنطینه 

سند تحول  گانه شش یها ساحتیکی از  عنوان بهاست را  آموزان دانشمبنی بر حفظ و ارتقای سالمت جسمی و روانی 

شناختی  و تغییر سبک زندگی، بروز پیامدهای منفی روان ینینش خانهوزن ناشی از  . اضافهدهد میبنیادین مورد نقض قرار 

ی در پاسخگویی به نیازهای بدنی و زیستی در کودکان و نوجوانان از همچون اضطراب و افسردگی، بلوغ زودرس و ناتوان

برای جلوگیری از تغییرات دائمی در  وپرورش باید آموزش اندرکاران دستپیامدهای قرنطینه و تعطیلی مدارس بوده است که 

در جهت  یا کنندهمداخله  های یهتوصرفتار، حفظ سالمت و جلوگیری از عواقب احتمالی سالمتی در آینده، اقدامات الزم و 

 ساز جامعه انجام دهند. بدنی و حفظ این قشر آینده-نیل به اهداف ساحت زیستی

 بدنی-، ساحت زیستیآموزان دانشکرونا، واژگان کلیدی: 

 منابع

نی و روزانه و چاقی در دختران (. رابطه فعالیت بد1388فرشاد )آذربایجانی، محمدعلی و علی پور، سارا و بخشنده، هومن و رضاییان، سمیه و تجاری، 
 .19_26: 75و  74، شماره فصلنامه علمی پژوهشی طب و تزکیهساله.  11

 ، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: ارسباران.روانشناسی رشد از لقاح تا کودکی(. 2014برک، لورا ) 

ی آموزش مجازی در دوران کرونا: توسعه آموزش مجازی در ها ها و چالش (. تحلیل فرصت1400زاده، انور و عزیزی، قادر و کیهان، جواد ) حاجی
 .174_204: 1، شماره 9، دوره فصلنامه علمی تدریس پژوهیپساکرونا. 

جامعه: مطالعه مروری.  افراد روان سالمت وضیعت بر 19کووید  بیماری گسترش شناختی روان (. آثار1399) یمحمدتقشهیاد، شیما و محمدی، 
 .184_192: 2، شماره 22، دوره مجله طب نظامی

وپرورش با استفاده  (. شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق سند تحول بنیادین آموزش1398صادقی گوغری؛ مهدیه و یعقوبی پور، علی و منتظری، محمد )
 .111_125: 4، شماره 3سالمت، دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت(. ISM) یریتفساز تکنیک ساختاری 

(. بررسی چالش تعطیالت کرونا وافت تحصیلی فراگیران نظام 1400السادات )و قنبری، مهدیه و رفیعی، مائده و هاشمی، عاطفه علی پور، زینب 
 .16_21: 2، شماره 3، دوره فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتیتعلیم تربیت: ارائه راهکار متناسب. 

بین اضطراب کرونا، تحریف  در طول اپیدمی کرونا: نقش پیش آموزان دانشت روان (. سالم1400) ینهمتعینی، ساناز وزیار، مونا و عبادی، 
 .25_34: 64، شماره 10دوره  10، مجله رویش روانشناسیشناختی.  شناختی و سرسختی روان روان

 .207_225، 274ثیرات اجتماعی، شناختی شیوع ویروس کرونا در جامعه. فصلنامه علمی تخصصی ارزیابی تأ (. پیامدهای روان1399فراهتی، مهرزاد )
اولین تحرکی،  بر فعالیت بدنی و رفتارهای کم covid_19گیری  (. تأثیر همه1399سجاد )کلهر، فرامرز و بابائی، مهسا و میرزاپور، زهرا و خاکسار، 

 اهواز. سمینار آنالین ملی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سالمتی،
گانه سند تحول بنیادین در معلمان  شش یها ساحتمرتبط با  های مهارت(. بررسی وضعیت موجود و مطلوب برخورداری از 1398موسوی، ستاره )

 .57_70: 1، شماره 1، دوره فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در آموزش ابتداییدوره ابتدایی. 
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 آموزش مجازی در دوران کرونا و پساکرونا های فرصتها و  چالش

 برق، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران استادیار گروه، 1فهیمه حبیبی

 وپرورش خراسان جنوبی، بیرجند، ایران درسی، آموزش یزیر برنامهآموخته دکتری  دانش، 2محمدرضا قادری گسک

 مقدمه

ای در برقرراری   کننده های اجتماعی مجازی، نقش تعیین خصوص شبکه ارتباطی جدید، بهپیشرفت فناورانه وسایل اطالعاتی و 

تررین   یکری از مهرم   عنروان  بره « فضای مجرازی »(. مفهوم 1397ارتباط و انتقال اطالعات ایفا کرده است )زاهدی مازندرانی، 

شناختی حاکم بر جوامع مدرن را  وزش روانترین تغییراتی است که تفاوت آم ساختاری دنیای مدرن، یکی از برجسته های مؤلفه

های درونی و بیرونی آن را در جوامع در حال  هایی که جلوه کشد؛ تفاوت ازآنچه در جوامع سنتی حاکم بوده است، به تصویر می

سرازی تربیرت در فضرای     شرناختی بره مفهروم    مشاهده کرد. آموزش روان توان میگذاری چون کشورمان با جزئیات بیشتری 

(. بره عبرارتی   1396پردازد )تقدسی و همکراران،   ابزاری مهم در تأثیرگذاری آموزشی و تربیتی می عنوان بهی و نقش آن مجاز

شناختی کم و کیف استفاده از فضای مجرازی در آمروزش اسرت. در کنرار توجره بره        وجه تمایز آموزش سنتی و آموزش روان

ات استفاده هر چه بیشتر از این فضا را در تعلیم و تربیت ایجاد کررده  استفاده از آموزش مجازی شیوع ویروس کرونا نیز موجب

عوامل تهدیدکننده سالمت بشر بوده اسرت   ترین یجدعفونی در طول تاریخ، یکی از  های یماریباست. شیوع و ابتال به انواع 

آمروزش   عنوان بهای مجازی، (. فض1399)حقانی و اصغر پور علمداری، باشد می 193که جدیدترین آن ویروس نوظهور کووید 

گونه کره در فضرای واقعری، از     دومی از زندگی واقعی است که مانند آموزش واقعی، نیازمند فرهنگ است. این فرهنگ، همان

، در فضای مجازی نیز شود میعوامل متعددی مانند عرف، شرع، وضعیت اقتصادی و معیشتی، سطح تحصیالت و غیره ناشی 

با این اوصاف بایرد توجره و نظرارت     .(1396گذارد )برقی و مستانه،  ذیرفته، بر این عوامل نیز تأثیر میاز همین عوامل تأثیر پ

الخصوص نسل کودک و نوجوان داشت. چراکه ویروس کرونا شرایطی را ایجاد کررده کره    کنندگان علی ازپیش به استفاده بیش

به فضای مجرازی کره در کنرار کرالس و      آموزان دانشای اند. باز شدن پ مدارس باالجبار به سمت مجازی شدن حرکت کرده

هرایی گونراگونی را در پری خواهرد      ها و فرصرت  درستی مدیریت نشود چالش که به شده است، درصورتی مدرسه مجازی حادث

 هایی گسترش آموزش ها و فرصت داشت. ازجمله این پیامدها مسائل تربیتی است. لذا پژوهش حاضر قصد بر آن دارد تا چالش

 کشور را به روش علمی و به شیوه پژوهشی، موردبررسی قرار دهد. آموزان دانشمجازی در وضعیت کرونایی و پساکرونایی بر 

 آموزان دانشبررسی نقش آموزش مجازی در وضعیت کرونایی و پساکرونایی بر  :هدف پژوهش

 پژوهش روش

 .باشد میکیفی از نوع تحلیل مضمون  ها دادهپژوهش حاضر ازنظر ماهیت 

                                                           
1. f_habibi@birjand.ac.ir 
2. m_ghaderi1366@yahoo.com 
3. Corona Virus Disease 2019: COVID-19 
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-400در سال تحصیلی  آموزان دانشبالقوه پژوهش در این بخش کلیه معلمان، مدرسان دانشگاه، والدین و  کنندگان مشارکت

نفرر از   13از کردها، تعرداد    1ها ، هدفمند از نوع شدت و تا به اشباع رسیدن مقولهکنندگان مشارکتبودند. شیوه انتخاب  1399

نفر برود. اشرباع نظرری یعنری پرر       39و در کل به تعداد  آموز دانش 26یران و والدین و تعداد مدرسان دانشگاه، آموزگاران و دب

دیگر وقتی هیچ داده جدیدی در حال ظهور نباشرد   عبارت جدید؛ به های دادهشدن آموزش یک مفهوم و یا مقوله و عدم ظهور 

یند مصاحبه کتبی تا دو نفر دیگرر پرس از اشرباع ادامره     اطمینان، فرا منظور به(. 328: 1392ایم )محمدپور،  ما به اشباع رسیده

شدت یا حاد شامل موارد پر اطالعات است که پدیده موردعالقه را به شکل حاد )امرا   یریگ نمونهیافت. الزم به ذکر است که 

ه مروارد بسریار   ، محقق در جستجوی مروارد عرالی، پربرار و نر    2شدت یریگ نمونه. با استفاده از منطق کند مینه افراطی( بیان 

 (.38: 1392نامعمول از پدیده موردمطالعه است )محمدپور، 

ابتردا نسربت بره اسرتخراج      هرا  دادهوتحلیرل   در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. در تجزیره  ها داده آوری جمعروش 

ها از کدها ادامره یافرت.    اع رسیدن مقولهاقدام شد. با آغاز اولین مصاحبه کدگذاری آغاز و تا به اشب ها مصاحبهها از متن  مقوله

کامل تهیه و در حین خواندن، مفاهیم اصلی کدگذاری شدند. سپس کدها برحسرب داللرت معنرایی کره      صورت به ها مصاحبه

 اند شده های مختلف با توجه به اشتراک معنا قرار داده اند در مقوله داشته

 پژوهش های یافته

مفهوم پایه کدگرذاری   72شده از مصاحبه نیمه ساختاریافته ابتدا تعداد  کیفی گردآوری ایه دادهجهت پاسخ به سؤال پژوهش، 

ارائه شد. الزم بره   آموزان دانشآموزش مجازی در وضعیت کرونا و پساکرونا بر  یها فرصتها و  گردید. در ادامه جدول چالش

 .باشد میشده  انجام یها مصاحبهذکر است موارد مستخرج، از محتوای 

 آموزش مجازی در وضعیت کرونا و پساکرونا یها فرصتها و  چالش -1ول جد

 مضمون فراگیر

مضامین 

سازمان 

 دهنده

 مضامین پایه
تعداد مضامین 

 پایه

نقش آموزش 
مجازی در وضعیت 

 کرونا و پساکرونا

 فردی

-دگیافسر-بازیهای آنالین-بی نظمی-اعتیاد اینترنتی-هویت تقلبی-تزلزل در هویت-هویت فردی-فرد
-هویت کاذب-ناشناخته بودن -ارتکاب جرم-اتالف وقت-انحرافات ذهنی-شک و شبهه-پرخاشگری

-فاصله گرفتن از واقعیت-زبان دوم-ای سواد رسانه -مهارت فناوری-اتالف وقت-افت توانمندی ذهنی
 قابلیت چند زبانی

22 

 اجتماعی

 -باالرفتن توقعات-ها ارزشتعارض -کاهش رفت و آمد -انزوا-کاهش صله رحم-اجتماع
محتوای -مهارت برقراری ارتباط-تعامالت اجتماعی -ارتباط تصنعی-نارضایتی -چشمی وهم چشم
افزایش -افزایش هزینه ها-اطاعت پذیری-دسترسی آسان و آزاد -فراگیری-محتوای پورن -مبتذل
اریهای بیم-مقایسه-رشد فرهنگی-سرگرمیهای سالم-فرهنگ کتابخوانی -مسئولیت خانواده -تقلب 

 آشنایی با محیط اجتماعی-آشنایی با محیط جغرافیایی-واگیر

27 

 آموزشی

قید و  پذیرش بی-صحت سنجی-دروس مهارتی-دروس عملی-دروس کارگاهی -افت تحصیلی-آموزش
افزایش  -محتواهای متنوع-دسترسی سریع -دسترسی آسان-مدیریت زمان-صرفه جویی در زمان-شرط

-یادگیرنده مادام العمر-مهارت جستجوگری-همیار تقلب -زایش تقلباف-افزایش آگاهی -اطالعات
 مستقل از مکان-مستقل از زمان-اشتراک گذاری تجارب-آموزش چندرسانهای -آموزش سنتی

23 

                                                           
1. Saturation of categories 
2. Intensity Sampling 
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 72 3 ها تعداد مقوله

 های آموزش مجازی مستخرج از پژوهش ها و فرصت چالش

های فردی، اجتماعی و آموزشری اسرتخراج گردیرد بره      فرصت ها و های آموزش مجازی که برحسب چالش ها و فرصت چالش

 آموزش مجازی از قرار زیر است: یها فرصتهای آموزش مجازی و  تفکیک چالش

 های آموزش مجازی ها و فرصت چالش

 های آموزش مجازی الف( فرصت

  آموز دانشفناوری  های مهارتبهبود 

  ای هبه آموزش مجازی و افزایش سواد رسان آموز دانشاشراف 

 تقویت زبان دوم و افزایش قابلیت چند زبانی 

 سالم های یسرگرمخوانی و  ترویج فرهنگ کتاب 

  آن رشد فرهنگی بالطبعارتباط بین فرهنگی و 

  برقراری ارتباط مجازی های مهارتبهبود 

 آگاهی از آخرین اطالعات در مورد محیط اجتماعی و جغرافیایی 

  واگیردار های یماریبکاهش 

 آموزشی آموزگاران و دبیران سایر نقاط کشور های کالس استفاده از 

 جویی و مدیریت در زمان به علت دسترسی آنی به هرگونه اطالعات صرفه 

  ها یآگاهدسترسی به محتواهای متنوع و افزایش اطالعات و 

 مستقل از زمان و مکان آموزان دانشبین سایر  ها یادگیریگذاری تجارب و  به اشتراک 

  و خروج آموزش و تدریس از حالت سنتی یا چندرسانه یاه آموزشرواج 

  بودن العمر مادامافزایش مهارت جستجوگری و حرکت فراگیر به سمت یادگیرنده 

 های آموزش مجازی ب( چالش

  هویتی و بی آموزان دانشتزلزل در هویت 

 تقلب در هویت مجازی و ایجاد هویت کاذب 

 آموزان دانشنظمی در  ایجاد و گسترش بی 

 آنالین، افسردگی، پرخاشگری و ... که موجب  های یبازروحی و روانی مثل اعتیاد به اینترنت،  های یماریبزایش اف

 .شود می آموز دانشافت توانمندی ذهنی 

  آموزان دانشمنحرف در  های یتذهنالقای شبهه و 

 افزایش جسارت در ارتکاب جرم به علت ناشناخته بودن در آموزش مجازی 

  و فاصله گرفتن از واقعیت آموزان نشدااتالف وقت 
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 وآمد و تشدید انزوا به علت آگاهی از شکاف میان دنیای واقعی و دنیای مجازی کاهش ارتباط حضوری، رفت 

  و تغییر در معیارهای ارزشی و فرهنگی ها ارزشتعارض 

 ایش مقایسره و شریوع   چشمی و بالتبع افزایش نارضایتی بره علرت افرز    وهم باال رفتن توقعات به علت افزایش چشم

 مدگرایی

 روابط نامشروع و غیراخالقی/ گسترش ارتباطات نامتعارف و بدون مرز و ضابطه 

 ارتباطات تصنعی، از بین رفتن تعامالت اجتماعی و روابط عاطفی و بالتبع کاهش مهارت برقراری ارتباط اجتماعی 

  آموزان دانشقرار گرفتن محتوای مبتذل در دسترس عموم 

 مرجع عنوان بهاهمیتی به خانواده  پذیری از والدین و بی تکاهش اطاع 

  تهیه گوشی، تبلت و رایانه به خانوارها های ینههزمرتبط با آموزش مجازی و تحمیل  های ینههزافزایش 

 افزایش بار مسئولیت والدین در خانواده جهت آموزش 

 انتشار محتواهای غیراخالقی و مستهجن و پورن 

  ر دروس مهارتی، کارگاهی و عملی و افت تحصیلی در این دروسد آموزان دانشتضعیف 

 های مجازی به علت ظهور همیار تقلب و امثالهم افزایش تقلب در آزمون 

 قیدوشرط عدم صحت سنجی اطالعات و پذیرش بی 

 کاهش مهارت یادگیری شنوایی به علت گسترش مهارت یادگیری بصری 

 خوانی و مطالعه کاهش سرانه کتاب 

 ریگی نتیجه

آموزش مجازی پرداخته بود. نتایج کلی گویای  یها فرصتها و  نتایج حاصل از پژوهش که به شیوه کیفی انجام شد به چالش

تر ایرن   عمیق های یبررسرا نیز به همراه دارد. لذا باید با  ییها چالشکه دارد  ییها فرصتاین بود که آموزش مجازی در کنار 

 تروان  مری به تعبیری کیفیت استفاده از فضای مجازی بمانند چاقوی است دو لبه کره هرم    ها را به فرصت تبدیل نمود. چالش

موجب شود. جلوگیری و یا کراهش ایرن اثررات سروء مشرارکت       آموزان دانشناپذیری را بر  مفید باشد و هم اثرات سوء جبران

. لرذا بررسری   طلبرد  یمر را  آموزان انشدوپرورش و والدین  الخصوص آموزش مرتبط، علی یها سازمانحداکثری کلیه مسئوالن 

 ربط است. ازپیش متوجه مسئوالن ذی موارد مستخرج از پژوهش بیش

 پیشنهادهای پژوهشی

  هرا و   ای در مورد راهکارهای نظارت برر آمروزش مجرازی و چرالش     با رویکرد تطبیقی و مقایسه هایی پژوهشانجام

 های آن در مدارس مختلف کشور و در سایر کشورها؛ فرصت

  و اعمال راهکارهای الزم در سطح کالن. یبند جمعجهت  ها استانانجام پژوهش در سایر 

 ، آموزش مجازی، کرونا، پسا کروناها فرصتها،  چالش واژگان کلیدی:
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 منابع

رسرانی، آموزشری و    اطالع فصلنامهها و راهکارها(.  )آسیب آموزان دانش(. تأثیر آموزش مجازی بر تربیت اسالمی 1396برقی، رسول و مستانه، یداله )
 .35-45: 63، شماره آورد نور علوم اسالمی. راه ای یانهرامطالعات 

هرای اخالقری در آمروزش     (. مقایسه نحوه مواجهه افراد با موقعیرت 1396تقدسی، معصومه؛ مظاهری، محمدعلی؛ شکری، امید و ذبیح زاده، عباس )
 .97-122: 39، شماره مجله راهبرد فرهنگمجازی و دنیای واقعی. 

های آموزش دروس کارگاهی پروژه محور؛ یرادگیری الکترونیکری درس طراحری     (. کرونا و چالش1399حقانی، مهسا و اصغر پور علمداری، حسین )
دانشرگاه صرنعتی    ،19و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید  ها دانشگاههمایش ملی تبادل تجربیات معماری یک، 

 جه نصرالدین طوسی، مشهد.خوا
های اجتماعی مجازی )مطالعه مروردی: متولردان دهره شصرتی      (. پدیدارشناسی اخالق اجتماعی کاربران شبکه1397زاهدی مازندرانی، محمدجواد )

 .155 -185: 94، شماره ارتباطی های پژوهشمجله دارای تحصیالت عالی(. 
 تهران: جامعه شناسان، جلد اول. شناسی کیفی(. )منطق و طرح در روشروش تحقیق کیفی ضد روش (. 1392محمدپور، احمد )
 تهران: جامعه شناسان، جلد دوم. شناسی کیفی(. روش تحقیق کیفی ضد روش )منطق و طرح در روش(. 1392محمدپور، احمد )
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 پژوهی پیامدهای تربیتی فضای مجازی در پساکرونا: با رویکرد سناریونویسی آینده

 وپرورش خراسان جنوبی، بیرجند، ایران درسی، آموزش یزیر برنامهآموخته دکتری  دانش، 1ادری گسکمحمدرضا ق

 برق، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران استادیار گروه، 2فهیمه حبیبی

 بدنی، دانشگاه کرمان، کرمان، ایران دانشجوی دکتری تربیت ،3صدیقه جمالی

 مقدمه

هرا برا موضروعات و     سو موجب افزایش تقاضای دسترسری بره رسرانه    ند ارتباطات، از یکاطالعاتی و فرآی های فناوریتحول 

ها موجب تحوالتی چون جامعه اطالعاتی، انفجار اطالعرات،   های مختلف شده و از سوی دیگر در عرصه زندگی انسان گرایش

کاف دیجیترالی، جریران افکرار    شدن، تجاری شدن فرهنگ، اهمیت یافتن اوقات فراغرت، شر   تبادل و جریان اطالعات، جهانی

هرای   ارتبراطی، اینترنرت و شربکه    هرای  فنراوری ترین  عمومی و افزایش روند تغییرات فرهنگی جوامع شده است. یکی از مهم

هرای تکنولوژیرک،    برد و با پیشرفت (. به عبارتی دنیا در جامعه اطالعاتی به سر می1397اجتماعی سایبری است )علم الهدی، 

ها  واحد، تمام مردم دنیا از یکدیگر اطالع و آگاهی دارند و این رابطه شده است که درآن ای کوچک تبدیل هکدهد صورت بهدنیا 

الشعاع قرار داده است؛ تا افراد از یک یا چنرد روش مشرخص و    شان را تحت که حتی سبک و سیاق زندگی باشد میای  گونه به

 (.1395یکسان پیروی کنند )سمواتی، 

آموزشری و حتری    هرای  دوره، مردارس،  ها دانشگاهرین پیامدهای شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان تعطیلی ت یکی از بزرگ

این تهدید تعطیلی آموزش را بره   توان میها است. در چنین شرایطی و بازمان خالی به وجود آمده  ها و سازمان تعطیلی شرکت

رونرد خرود    194گیری کووید  طور که همه زی تبدیل کرد. همانفرصتی طالیی برای یادگیری و پیشرفت بر بستر آموزش مجا

دهنرد. چنرین اقرداماتی     ای عمرومی انجرام مری    ها اقداماتی را بر کنترل تعداد افراد در مکانه ، بسیاری از دولتدهد میرا ادامه 

فضای دومی از  عنوان هب(. فضای مجازی، 5،2020را مختل کرده است )ریمرز و همکاران ها دانشگاهعملکرد طبیعی مدارس و 

گونره کره در فضرای واقعری، از عوامرل       زندگی واقعی است که مانند فضای واقعی، نیازمند فرهنگ است. این فرهنگ، همان

، در فضرای مجرازی نیرز از    شرود  مری متعددی مانند عرف، شرع، وضعیت اقتصادی و معیشتی، سطح تحصیالت و غیره ناشی 

 .(1396گذارد )برقی و مستانه،  ن عوامل نیز تأثیر میهمین عوامل تأثیر پذیرفته، بر ای

الخصوص نسل کودک و نوجوان داشت. چراکه ویروس  کنندگان علی ازپیش به استفاده با این اوصاف باید توجه و نظارت بیش

به فضای  نآموزا دانشاند. باز شدن پای  کرونا شرایطی را ایجاد کرده که مدارس باالجبار به سمت مجازی شدن حرکت کرده

هرایی   هرا و فرصرت   درستی مدیریت نشود چالش که به شده است، درصورتی مجازی که در کنار کالس و مدرسه مجازی حادث

                                                           
1. m_ghaderi1366@yahoo.com 
2. f_habibi@birjand.ac.ir 
3. Sedighejamali@yahoo.com 
4. COVID-19 
5. Reimers Et al 
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گوناگونی را در پی خواهد داشت. ازجمله این پیامدها مسائل تربیتی است. آنچه در حال حاضر مشخص نیست این اسرت کره   

 ای که هدف پژوهش حاضر است. ای مجازی در آینده چه خواهد شد. مسئلهدر رابطه با فض آموزان دانشآینده تربیتی 

 چیست؟ آموزان دانشسناریوهای محتمل گسترش فضای مجازی در وضعیت پساکرونایی بر پیامدهای تربیتی 

 پژوهش روش

 .باشد میداده بنیاد کیفی از نوع نظریه  ها دادهپژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر شیوه اجرا توصیفی و ازنظر ماهیت 

-400در سال تحصیلی  آموزان دانشبالقوه پژوهش در این بخش کلیه معلمان، مدرسان دانشگاه، والدین و  کنندگان مشارکت

نفرر از   13از کردها، تعرداد    1ها ، هدفمند از نوع شدت و تا به اشباع رسیدن مقولهکنندگان مشارکتبودند. شیوه انتخاب  1399

 آموزگاران و دبیران و والدین بودند.مدرسان دانشگاه، 

 در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. ها داده آوری جمعروش 

 پژوهش های یافته

ترین ترا   از محتمل آموزان دانشبا توجه به ماتریس سناریونویسی چهار سناریو در مورد آینده فضای مجازی و پیامدهای آن بر 

و کردام سرناریو    ترر  محتمرل نگارش شد. بررای تعیرین اینکره کردام سرناریو       ها مصاحبهبه  ترین سناریو که با توجه غیرممکن

 :گردد میپیمایشی صورت گرفت که در ادامه نتایج آن گزارش  ها یآزمودننیز از  باشد می تر یرممکنغ

 آن: سازی کارکردهای مثبت به امکانات و تهدیدات فضای مجازی و بالتبع برجسته آموزان دانشالف( وقوف 

در وضعیت پساکرونا مطرح نمرود.   آموزان دانشبرای آثار تربیتی فضای مجازی بر  توان میاین سناریو بهترین حالتی است که 

نیز به این فواید و مضرات آگاه  آموزان دانشفضای مجازی چه مفید و چه مضر بررسی شود و  های یلپتانسکه کلیه  درصورتی

 برداری کرد. ن فضا را برجسته و از آن برای یک زندگی سالم بهرهکارکردهای مثبت ای توان میشوند 

 در هرگونه استفاده از فضای مجازی: ها آناز امکانات و تهدیدات فضای مجازی و آزادی و اختیار  آموزان دانشب( اطالع 

آزادانه و بدون توجه به آثار  ها آناز مزایا و معایب فضای مجازی،  آموزان دانشاین سناریو گویای این است که علیرغم اطالع 

 کنند. تربیتی آن بر شخصیتشان، از این فضا استفاده می

از امکانات و تهدیدات فضای مجازی و گسترش تمایل به اسرتفاده نادرسرت از آن و غلبره پیامردهای      آموزان دانشج( اطالع 

 منفی بر پیامدهای مثبت فضای مجازی:

مفید و مضرر فضرای مجرازی بره سرمت       های یلپتانسپس از آگاهی از  آموزان دانشو این بدترین سناریو است. در این سناری

و آنچه مطرح است غلبه نقاط ضرعف و پیامردهای منفری فضرای مجرازی برر مزایرا و         شوند میامکانات منفی آن سوق داده 

 اند یافتهدرم دهند. چراکه خود انجا توانند ینمپیامدهای مثبت تربیتی آن است. مسئوالن هم شاهد این سناریو بوده ولی کاری 

در این مدیریت عاجزند. این سناریو به اعتراف آشکار مسرئوالن در کنتررل و نظرارت فضرای مجرازی برر آثرار سروء تربیرت          

 و گسترش سریع این پیامدهای منفی اشاره دارد. آموزان دانش

 تای اهداف و نیات شوم:به علت استفاده از فضای مجازی در راس آموزان دانشد( آینده سیاه تربیتی 

                                                           
1. Saturation of categories 
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گسرترش   آمروزان  دانرش سناریو است. استفاده نادرست از فضای مجازی در گرروه هردف یرا همران      یزترینانگ غماین سناریو 

تاریرک و   ای ینرده آ، هرا  آن یهرا  خرانواده و  آمروزان  دانشجذب بخش منفی آن شده و آینده تربیتی  ها آنبسیاری یافته، همه 

 شده است. ها آن یها خانوادهو  آموزان دانشتربیتی فضای مجازی گریبان گیر تمام  یها آفتعبیری اسفناک خواهد بود. به ت

 

 ماتریکس سناریوهای پژوهش -1شکل 

شده پیوستگی دارند و به عبارتی در یک پیوستار هستند که از بهترین حالرت ترا    طور که مشاهده شد، سناریوهای مطرح همان

 .اند نمودهرا در آینده آموزشی و تربیتی بیان  آموزان دانشمجازی بر  بدترین حالت پیامدهای فضای

 نظرسنجی از اعضای نمونه در رابطه با سناریوهای فوق نیز صورت گرفت که نتایج آن از قرار نمودار زیر است:

 
 نظرسنجی از اعضای نمونه در رابطه با سناریوهای محتمل وضعیت پساکرونا -1نمودار 

 آمروزان  دانشاطالع »پژوهش در بخش کمی، سناریوی )ج( و به عبارتی سناریوی  های یآزمودنودار فوق ازنظر با توجه به نم

از امکانات و تهدیدات فضای مجازی و گسترش تمایل به استفاده نادرست از آن و غلبه پیامدهای منفی بر پیامردهای مثبرت   

به علت اسرتفاده از   آموزان دانشآینده سیاه تربیتی »ان سناریوی بوده و سناریوی )د( یا هم تر محتملاز همه « فضای مجازی

 .باشد میتر  غیرممکن« فضای مجازی در راستای اهداف و نیات شوم

 گیری نتیجه

نتایج حاصل از پژوهش که به شیوه کیفی انجام شد سناریوهای محتمل از شرایط حال در آینده را بیان کرده بود. نتایج کلری  

آمروزش صرورت    آمروزان  دانرش سازی استفاده از فضای مجازی برای  ه اگر در حال حاضر نسبت به فرهنگگویای این بود ک

 آموزانمان خواهیم بود. ناپذیری در تربیت دانش سازی حادث نشود در آینده شاهد عواقب جبران نگیرد و فرهنگ
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 پیشنهادهای پژوهشی

  های تحصیلی؛ به تفکیک پایه انآموز دانشبا رویکرد میدانی در جامعه  هایی پژوهشانجام 

  و اعمال راهکارهای الزم در سطح کالن. یبند جمعجهت  ها استانانجام پژوهش در سایر 

 پژوهی، پیامدهای تربیتی، فضای مجازی، پساکرونا آینده واژگان کلیدی:

 منابع

رسرانی، آموزشری و    فصلنامه اطالعها و راهکارها(.  )آسیب نآموزا دانش(. تأثیر فضای مجازی بر تربیت اسالمی 1396برقی، رسول و مستانه، یداله )
 .35-45: آورد نور علوم اسالمی، راه ای یانهرامطالعات 

 بزرگداشرت  همرایش  مقراالت  مجموعهتغییر،  و اصالح یا تبیین و توصیف از خانواده اجتماعی فردی زندگی سبک و رسانه (.1395زهرا ) سمواتی،

 اسالمی. انقالب بانوی

، شرماره  دو فصلنامه علمی پژوهشی دین و ارتباطرات (. ارتباط عفیفانه در زندگی سایبری؛ رویکردی پدیدار شناختی، 1397لهدی، عبدالرسول )علم ا
 .219-248: 55پیاپی  -1

Reimers, F. Schleicher, A. Saavedra, J. & Tuominen. S. (2020). Supporting the continuation of 

teaching and learning during the COVID-19 Pandemic Annotated resources for online 

learning. https://www.oecd.org/education/Supporting-the-continuation-of-teaching-and-

learning-during-the-COVID-19-pandemic.pdf. 
 
 
 

  

https://www.oecd.org/education/Supporting-the-continuation-of-teaching-and-learning-during-the-COVID-19-pandemic.pdf
https://www.oecd.org/education/Supporting-the-continuation-of-teaching-and-learning-during-the-COVID-19-pandemic.pdf
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رشته مدیریت آموزشی: ضرورتی در  آموختگان دانش در سازی شبکهشایستگی 

 عصر پساکرونا

 ، مشهد، ایران، دانشگاه فردوسیدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، 1لیال رضایی مقدم

 ، مشهد، ایران، دانشگاه فردوسیاستاد گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی، 2محمدرضا آهنچیان

 ، مشهد، ایراندانشیار گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش، دانشگاه فردوسی، 3ین جعفری ثانیحس

 ، مشهد، ایراندانشگاه فردوسی ،دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش، 4دکتر مرتضی کرمی

 مقدمه

سازی  و یونسکو بر لزوم آماده 5دیسازمان همکاری و توسعۀ اقتصا جهانی مانند های یسازمانشده توسط  تهیه های یمش خط

VUCAدانشجویان برای آنچه جهانِ 
. آنران بررای   انرد  کررده ، تأکید شود می)ناپایدار، نامشخص، پیچیده و مبهم( نامیده  6

(. بخرش  2020و همکراران،   7)ال هرادر  انرد  کررده عراطفی تأکیرد    -اجتمراعی  هرای  یسرتگی شامقابله با چنین شرایطی بر 

و  یآور تراب الزم بررای مقابلره برا شررایط متغیرر، برا مفراهیم         هرای  یسرتگی شاان مربروط بره انرواع    توجهی از گفتم قابل

احساسی است. این گفتمان رو بره   -عاطفی مرتبط است که بخشی از گفتمان یادگیری اجتماعی -های اجتماعی شایستگی

 هرای  یسرتگی شا هرای  مردل ت. جهرانی برجسرته شرده اسر     هرای  یمش خطرشد هم در تحقیقات آموزشی و هم در اسناد و 

مسرئوالنه   گیرری  یمتصرم ارتبراطی، همردلی و    های مهارتعاطفی بر خودآگاهی، خودتنظیمی، آگاهی اجتماعی،  -اجتماعی

آنران در   مهمی که برای رفاه دانشجویان و معلمان و همچنین بهبود توانرایی  های یستگیشا عنوان بهرا  ها آند و نتأکید دار

گانردی یونسرکو بررای صرلح و توسرعه       ماهاتمرا کنند )مؤسسه آموزشی  ده ضروری است، توصیف میمقابله با شرایط پیچی

 (.2019و همکاران،  9( و )الوکونن2020، 8پایدار

و مراکز آموزشری ماننرد سرایر     ها دانشگاهآن،  یریگ همهو  2020در آغاز سال  19با ظهور و گسترش سریع ویروس کووید 

شدند و این اتفراق برا بررهم زدن نظرم جهرانی، موجرب تغییررات اساسری در          رو روبهجدی های  جوامع با چالش یا بخشه

 VUCAیرک مرورد    عنروان  بره  19(، شیوع کووید 2020زعم الهادر و همکاران ) های آموزشی جهان و ایران شد. به برنامه

معلمران در زمینره    -جودانشر  یسراز  آمراده درسری   یهرا  برنامره و این فرصت را به وجود آورده است ترا   شود میمحسوب 

شرایط ایجادشده مورد بازاندیشی قرار بگیرد و نترایج پرژوهش    های یبآسعاطفی برای مقابله با  –اجتماعی  های یستگیشا

عاطفی از آمادگی کرافی برخروردار    –اجتماعی  های یستگیشاالگوی دانشجویان در زمینه  عنوان بهآنان نشان داد، معلمان 

                                                           
1. l.rezaie@um.ac.ir 
2. Ahanchi8@um.ac.ir 
3. hsuny@um.ac.ir 
4. M.karami@um.ac.ir 
5. OECD 

6. VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous) world 

7. L. Hadar 

8. MGIEP 

9. Laukkonen 
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 1توکروئرو  .انرد  کردهعاطفی در برنامه درسی معلمان تلقی -اجتماعی یریگ جهتطری برای افزایش نیستند و این را زنگ خ

 هرای  شریوه را به وجود آورده ترا مراکرز آموزشری بتواننرد      ییها فرصتجهانی،  یریگ همه( بر این باور است که این 2020)

نوپدید متمرکز شده است. نهادهرای آموزشری بایرد از     های فناوریبه  ها آنآموزشی خود را ارتقا دهند و در این راستا توجه 

هرای   فرصتی که در این بحران ایجاد شده است استفاده کنند تا خود را بیشتر دیجیتالی کررده و معلمران خرود را در نظرام    

باید در  ها آموزش دهند، معلمان نیز در کالس آموزان دانشآموزشی آنالین در زمینه نحوه برقراری ارتباط، تعامل، مشارکت 

 (.2020و همکاران،  2نحوه آموزش محتوای خود تجدیدنظر کنند )رودریگز

داشرتند، ایرن پیرام روشرن را بررای عصرر        یرری گ همهکه مراکز آموزشی در مدیریت و پاسخ به  ییها چالشعالوه بر این، 

آنان برای شرایط اضطراری و  یساز آمادهو مدیران برای  آموختگان دانش های مهارتپساکرونا به همراه داشت که افزایش 

بالیای ناشناخته مانند، بالیای شیمیایی، تکنولوژیکی و بیولوژیکی که تلفرات   و ها بحرانپاسخگویی بهتر به بالهای آینده، 

طورجدی برنامره   در آسیا که بیشترین حوادث را در جهان دارد، به ویژه به ها دانشگاهسنگینی را به همراه دارد، ضرورت دارد 

با توجه  .(2021و همکاران،  3استراتژیک و عملیاتی خود در دستور کار قرار دهند )ایزومی یزیر برنامهدیریت بحران را در م

 یها خواستهمعلمان باید به همه تغییرات و  مدیران و به اینکه اصول آموزش تحت تأثیر شرایط زندگی در حال تغییر است،

(، مسئله رهبری در آموزش عالی اهمیرت  2020) 6و وانگ 5زعم استریلکوفسکی به (.2018، 4جامعه پاسخگو باشند )سرجیوا

ها دارد و الزم است واکاوی بیشتری در این زمینه صورت گیرد. پیچیرده برودن فراینرد     گونه چالش زیادی در مواجهه با این

ین رشته را در سطح دانشگاه و در یادگیری، دامنه عمل مدیریت آموزشی را بسیار گسترده کرده است و قابلیت ا –یاددهی 

، طراحری،  گذاری سیاست»یادگیری افزایش داده و موجب حضور و مشارکت این رشته در مراحل مختلف  –جریان یاددهی 

بره  مررتبط و   یهرا  رشرته از سرایر   گیرری  بهرره ضمن  رود یماز مدیران آموزشی انتظار  رو ینازاشده است. « اجرا و ارزیابی

( و برای زنده ماندن در روزهای سخت، 1398از اجزا و عناصر برنامه خلق نمایند )آهنچیان،  یا تازهرکیب ، تها آن یزیآم هم

خالقانه باشند و  یها حل راهباید برای سناریوهای احتمالی متعدد و رهبری آن آمادگی داشته باشند و در این راستا به دنبال 

را « یسراز  شبکه»(. این پژوهش بر آن است شایستگی 2020، 7ند )دیلویتداشته باش پذیری انعطافدر برابر تغییرات مداوم 

باعرث   توانرد  مری رشته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی که  آموختگان دانشمورد انتظار از  های یستگیشایکی از  عنوان به

 در شرایط بحرانی شود را معرفی نماید. ویژه بهتغییر و بهبود کیفیت آموزش 

 روش پژوهش

بخشی از یک مطالعه کیفی با رویکرد پدیدارشناسانه برود. چراکره در پری توصریف، سرپس تفسریر و        عنوان بهحاضر پژوهش 

زیسرته اعضرای هیرأت علمری،      هرای  تجربهبود. محوریت مطالعه، بررسی  ها دهیپدشخصی افراد از  های تجربهاز  یریگ جهینت

                                                           
1. Toquero 

2. Rodrigues 

3. Takako Izumi 

4. Sergeeva 

5. Strielkowski 

6. Wang 

7. Deloitte 
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آموزشی تجربه مواجهه با شرایط بحران کرونرا و   یها سازمانر و کارشناسان رشته مدیریت آموزشی بود که د آموختگان دانش

 مرورد انتظرار از   یهرا  یستگیشابرای شناسایی . در این پژوهش با توجه به ماهیت پژوهش اند داشتهفرایند رهبری آموزشی را 

ه منرابع معتبرر   ضمن مطالع در عصر کرونا و پساکرونا، VUCAکارشناسی ارشد مدیریت آموزشی در شرایط  آموختگان دانش

ها عضو هیرأت علمری گرروه مردیریت      کننده هدفمند با چهارده نفر که شش نفر از مشارکت صورت بهعلمی در زمینه مدیریت 

کارشناسری   آموختره  دانرش آموزشی، دو نفر دکتری مدیریت آموزشی، دو نفر دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی و چهار نفرر  

آموزشری تجربره مردیریت، معاونرت، مردرس و کارشرناس آموزشری را         یهرا  سازمانارشد مدیریت آموزشی که همه آنان در 

1فررد  فردبه صورت بههدفمند و  صورت به ها مصاحبه، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. اند داشته
زمران برا    انجرام شرد. هرم    

صرورت گرفرت: رفرتن بره      2ت و برگشرتی فرایند رف صورت به ها دادهنیز انجام و گردآوری  ها دادهکار تحلیل  ها دادهگردآوری 

، بازگشرت بررای   هرا  داده، مراجعه مجدد به میدان برای گرردآوری  ها داده، بازگشتن برای تحلیل ها دادهمیدان برای گردآوری 

استفاده کرده است که طی آن  ها دادهبرای تحلیل  3و به همین ترتیب. درواقع پژوهشگر از روش مقایسه مستمر ها دادهتحلیل 

 (.2015، 5و کوربین 4استراوس) شود میمقایسه  یریگ شکلشده با طبقات در حال  گردآوری های دهدا

را برر اسراس طبقرات عمرده اطالعراتی       هرا  داده، کار تحلیل را با کدگذاری باز آغاز و ها مصاحبه یساز ادهیپپژوهشگر پس از 

شرد   یبند دستهمی و انتزاعی در قالب مقوالت عمده مفهو صورت بهکدگذاری کرده است، سپس این مفاهیم بر اساس محتوا، 

 )کدگذاری محوری( در کدگذاری محوری، کدهایی که ازنظر مفهوم مشابه باشند، در یک طبقه قرار داده شدند. کدگذاری براز 

تقطیرع  بندی و  از روش سطر به سطر برای بخش یساز مفهومانجام گرفت. در مرحله  یبند مقولهو  یساز مفهومدر دو مرحله 

با توجه به بار  ها بخشبین واحدهای متنی موردنظر، به هرکدام از  یها تفاوتو  ها شباهتاستفاده شد و پس از بررسی  ها داده

مفراهیم سرعی شرد کره از کردهای       یگذار ناممعنایی یا ایده اصلی موجود در آن، عناوین مفهومی معینی اختصاص یافت. در 

نیرز   یبند مقولهشوندگان( و تفسیری )بر اساس تفسیر پژوهشگر( استفاده شود. در مرحله  حبهمصا های دادهجنینی )برگرفته از 

معین قرار گرفتند. در این پژوهش یکی از  یها مقولهبر اساس تکنیک مقایسه، مفاهیم موردبررسی و مفاهیم مشترک در ذیل 

 ارائه شده است. ها لیتحلآمده از نتایج  دست مقوالت به

معتبرر تحقیقرات دانشرگاهی )روش     های یتسا وبهای مالحظات اخالقی پژوهش در  روزرسانی طالعه آخرین بهپژوهشگر با م

(، ضرمن توجره بره    2021، 7(، )دبیرخانه هیأت اخالق پژوهش و بهداشت عمومی کاناداENAGO ،2021(، )2021، 6تحقیق

اینرد پرژوهش همرواره احتررام بره شرأن       شده برای رعایت اخالق پژوهش و حفرظ حرریم خصوصری در فر    تمام نکات مطرح

انجرام داده   کننردگان  مشرارکت را با آگاهی و رضایت کامرل   ها مصاحبهدر پژوهش را در اولویت قرار داده و  کنندگان مشارکت

محرمانه و  صورت بهتوسط آنان در این پژوهش کامالً  شده ارائهو اطالعات  کننده شرکت یها سازماناست. مشخصات افراد و 

 اس حفظ شده است.ناشن

                                                           
1. one-on-one interview 
2. Zigzag 

3. constant comparative method 

4. Strauss 

5. Corbin 

6. research methodology 

7. The Health Canada and Public Health Agency of Canada Research Ethics Board 
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 پژوهش های یافته

شرده   کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی انجام آموختگان دانشمورد انتظار از  های یستگیشاشناسایی  منظور بهکه  یا مطالعهدر 

مررورد انتظرار از آنرران، اکثررر   هررای یسرتگی شاو  یررریگ همررهدر زمینرره میررزان آمرادگی مرردیران آموزشرری در شررایط   ، اسرت 

مدیر آموزشی یا معلم مشرغول بره    عنوان بهاین رشته که  آموختگان دانشکه  اند نمودهن به این موضوع اشاره کنندگا مشارکت

مورد انتظرار   های یستگیشارا نداشتند و برای شناسایی  یریگ همهبحران  های یبآساند، آمادگی الزم برای مواجهه با  کار بوده

شده  انجام شد که یکی از مقوالت شناسایی ها دادهتحلیل  یبند مقولهوم بندی و مفه فن، با استفاده از ها دادهپس از گردآوری 

مردیر آموزشری    هرای  یسرتگی شاترین  یکی از مهم عنوان بهنظران  است که بر اساس دیدگاه صاحب« یساز شبکهشایستگی »

، این شایستگی آموختگان دانششده با موضوع شایستگی مدیران، معلمان و  انجام های پژوهشاثربخش و توانمند است که در 

اشراره شرده    یسراز  شبکهشده از مصاحبه برای مقوله شایستگی  ، به مفاهیم استخراج1مورد غفلت واقع شده است. در جدول 

 است.

 سازی مفاهیم و مقوله شبکه -1جدول 

 مقوله شونده مصاحبهکد  مفاهیم ردیف

 P1 جازیهای اجتماعی در فضای م توانایی ایجاد و توسعه شبکه 1

 یساز شبکهشایستگی 

 E1 توانایی برقراری تعامالت اجتماعی 2

 F4 توسعه روابط اجتماعی 3

 F4 توانایی برقراری تعامل با افراد از طریق فضای مجازی 4

 P2 توانایی ایجاد تعامل و مشارکت همگانی 5

 G4 توانایی برقراری ارتباط در فضای مجازی و فضای حقیقی 6

 G4 های جامعه محلی ایی استفاده از ظرفیتتوان 7

 G2 های ارتباطی و تعامل بین افراد توانایی ایجاد حلقه 8

 F2 توانایی تعامل در فضای مجازی 9

 F2 توانایی مدیریت روابط اجتماعی 10

 P1 سازی اجتماعی شبکه 11

 F1 ای برای تحقق اهداف سازمان شناسایی افراد مؤثر و تشکیل شبکه 12

 E2 لزوم تعامالت اجتماعی و محلی مدیر آموزشی 13

یرک   عنروان  بره  1مشرارکتی  یهرا  شبکهرو مبهم و نامشخص بود،  های پیش در شرایط قرنطینه جهانی و در زمانی که فعالیت

وقتری   ( فناوری دیجیتال اولین چیرزی اسرت کره   105، ص: 2020زعم آزورین ) (. به2020، 2اتفاق مثبت ظاهر شدند )آزورین

تنها در عرصره فنراوری حضرور     ها شبکه، اما باید توجه داشت که کند میکنند به ذهنشان خطور  فکر می ها شبکهمردم درباره 

نماینرده   عنوان بهیک شبکه در آموزش عموماً  .ندارند، بلکه در سیاست، اقتصاد، جامعه، فرهنگ و البته آموزش نیز تأثیر دارند
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که در تعامرل و   شود میهای مشابه در نظر گرفته  های مرتبط با عالیق و نگرانی از افراد و سازمانای  گروه یا سیستم گسترده

 2؛ کولز2006و همکاران،  1شامل کمک متقابل، پشتیبانی و افزایش یادگیری است )هدفیلد ها آنتبادل دانش هستند و اهداف 

 (.2016 3و استول

انرد. در ایرن مردت     ی که با پیوندهای اجتماعی مرتبط هستند، بره وجرود آمرده   های رسمی و غیررسم گیری، گروه از آغاز همه

پذیرترین اقشار چند برابر شده و یک ارترش کامرل از داوطلبران     زنجیره مهربانی با ابتکارات حمایتی و کمکی نسبت به آسیب

هرای   بحران منجر به ظهرور شربکه  این  .تا نیازهای اساسی افراد در معرض خطر را برآورده کنند اند کردهفداکار خود را بسیج 

شده است که باعث تغییر اساسی در رفتار مردم )از فردیت به  یا داوطلبانههای  ای و افزایش فعالیت همکاری، همبستگی محله

، )آزوریرن  ، شده استرساند یمای را به اثبات  ای باشکوه از مشارکت اجتماعی و انسانیت که قدرت سرمایه حرفه جمع( و نمونه

 (.105، ص: 2020

شده یکی از اعضای هیأت علمی گروه مدیریت آموزشی در پاسخ به سه ویژگی مدیر آموزشی اثرربخش   انجام یها مصاحبهدر 

 و توانمند اظهار داشتند که:

اجتمراعی،   یهرا  شربکه و توانرایی ایجراد و توسرعه     یسراز  شربکه بر اساس درک خودم از دنیای امروز باید بگم شایسرتگی  »

اجتمراعی بکننرد.    یسراز  شربکه روی اینترنت هست نیست، یعنری   یها شبکه عنوان بههای اجتماعی منظورم فقط آنچه  شبکه

های بسازه که این شربکه در کنرار    یک شبکه ها آنمختلف شناسایی بکنه و از  یها دستگاههای مؤثر رو از نهادها و  بتونه آدم

 «هکمک بکن ها هدفمؤسسه آموزشی بتونه به تحقق این 

 گونه بیان داشتند: دکتری مدیریت آموزشی که معاون آموزشی یک مدرسه بود این آموختگان دانشیا یکی از 

ام که به نظرم میتونست کمک کنه اینجا، مدیر آموزشری میتونسرت کمرک کنره بحرث طراحری کرردن         یک مهارت دیگه»

های ارتباطی هم  ! معلم یا اساتیدش! این حلقهدهنده شآموزهای ارتباطی بود. هم با مخاطب، هم با فراگیر و هم اعضای  حلقه

یرا دانشرجویانش باشره هریچ اطالعری       آمروزان  دانشگم بود. ینی سال تمام شد مدیر آموزشی از فراگیران اصلی خودش که 

 «نداشت یا سال تمام میشد از معلمین خودش یا اساتید خودش خبری نداشت که اینا دارن چیکار میکنن!

 گیری یجهنت

مدارس برای بازگشایی مجدد شامل ارجاعاتی به  یساز آمادهبه  19کووید  یریگ همه ( در28 :2020اکنش آموزشی یونسکو )و

: اولویرت دادن بره   کند میهایی که باید در این خصوص دنبال شوند را تعیین  و تعدادی از دستورالعمل شود میسازی نیز  شبکه

بخشی )آموزش، بهداشت، اجتماعی و اجتمراعی و غیرره(؛ تسرهیل یرادگیری     های چند همکاری و مشارکت. تحریک همکاری

آموخته شده اسرت(. همچنرین در    یها درسها و  حل ، راهها ایدهها،  گذاری تجربه، اطالعات، چالش همتا )که شامل به اشتراک

سرایر مردارس و    یهرا  شربکه چارچوب سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی به اهمیت موارد زیر اشاره شده اسرت: شناسرایی   

گذاری اطالعات در خصوص نیازها و رویکردهرا، حرل مشرکالت و     ها برای به اشتراک و برقراری ارتباط منظم با آن ها سامانه

ای معلمران و دسترسری    در شرایط بحرانی تفاوت ایجاد کند؛ ترویج یادگیری و همکراری حرفره   تواند میها که  یادگیری از آن
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یکی از  ها دانشگاهمساعی )همکاری( بین مدارس و  مثال: تشریک عنوان ترهای آنالین برای همکاری. بهمعلمان به منابع و بس

ای  هرای مردارس و جوامرع حرفره     افزایش ظرفیت یادگیری آنالین است که باعث تعامل بیشتر و امکان ایجاد شربکه  یها راه

های غیررسرمی بررای خردمات اجتمراعی      (. شبکه2020، 2چرو شلی 1)رایمرز کند می)معلم و رهبر( را در سراسر مدارس فراهم 

(. شایسرتگی  2020، 3شروند )هلرر   کنند که توسط نهادهای دیگرر پرر نمری    های سیستمی ایجاد می هایی را بر روی شکاف پل

ت اجتماعی در رهبران آموزشی چه در فضای مجازی و چه در قالرب اجتماعرا   یها شبکهو توانایی ایجاد و توسعه  یساز شبکه

درگیر کردن جهان »نویدبخش تغییرات اثربخش در حوزه آموزش باشد. در حوزه آموزش این موضوع با پارادایم  تواند میزنده 

استدالل کرد که  توان می( پیشنهاد شده است. درنتیجه 2018و همکارانش ) 4مرتبط است که توسط فوالن« برای تغییر جهان

کررد کره    بینی پیش توان می( 2019زعم آزورین ) موزش در حال و آینده است. بهنوعی پاسخ جمعی به مشکالت آ یساز شبکه

 در داخل و خارج از مؤسسات آموزشی است. یا حرفهسازی راهی برای بهبود آموزش و یادگیری و توسعه همکاری  شبکه

 آموختگان دانشآموزشی،  مدیریت ، شایستگی،یساز شبکهکلیدی: واژگان 
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شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کاربست فناوری های آموزشی در فرایند تدریس در شرایط 

بحرانی کووید 19 از دیدگاه معلمان متوسطه اول شهر شادگان به منظور ارائه الگوی 

 مناسب

 ریزی درسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه، 1زهرا حمیدی فالحی

 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران، 2محمدحسین زارعی

 مقدمه

ای در سیسرتم آمروزش از رویره حضروری      در سراسر جهان و ایران، شاهد تغییرر عمرده   19با گسترش بیماری پاندمی کووید 

یری هسرتیم. برا توجره بره آنکره در      سازی محیط آموزش و فرایند یراددهی و یرادگ   در مدارس به سمت مجازی آموزان دانش

های توسعه همگانی آموزش مجازی فراهم نبروده، تعطیرل شردن مردارس و      تر از این، زیرساخت کشوری نظیر ایران که پیش

ایجاد شربکه ملری آمروزش مجرازی در مقراطع       منظور بهریزی  جبر ناشی از گسترش بیماری پاندمی کووید سبب ایجاد برنامه

آموزشری   هرای  فناوریهایی روبرو بوده است. لذا مجموعه عواملی بر کاربست  موضوع با کاستی و کمی مختلف بودیم که این

آموزشری در نظرام    هرای  فنراوری هرا در زمینره حصرول موفقیرت      مؤثر باشد که لزوم شناسرایی آن  تواند میدر فرایند تدریس 

 .وپرورش بسیار حائز اهمیت است آموزش

آموزشی در فرایند تردریس در شررایط    های فناوریاسایی عوامل مؤثر بر نحوه تلفیق اثربخش (، برای شن2008گراف و موزا، )

اند که در این مدل بر مبنای تأکید بر نوآورانه بودن برنامه درسی فناورانه عواملی همچرون مدرسره    بحرانی مدلی را ارائه کرده

مردنظر قررار    گرذاری  سیاسرت ، فناوری و ماهیت آن و پژوهش و )کاربران( آموزان دانش)بافت(، معلم )نوآور(، پروژه )نوآوری(، 

آموزشری در فراینرد    های فناوری( بر ماهیت نوآوری یا تلفیق آموزان دانشگرفته است. چهار عامل اول )مدرسه، معلم، پروژه و 

با عوامل بیرون از و فناوری  گذاری سیاستهای پژوهش و  و عامل اند شدهچین در مدل مشخص  تدریس توجه دارند که با خط

 (.1393به نقل از سراجی و همکاران، هستند )نظام آموزشی بیشتر در ارتباط 

زندگی انسان را  های جنبهپرست گونه هرروز شکل جدیدی از آن بسیاری از  در شرایط امروز که این ویروس ناشناخته و آفتاب

است شناخت عوامل مؤثر  داشته نگههی سنتی و از راه دور با سردرگمی و ماندن بین دورا آموزان دانشمختل ساخته و آموزش 

ها گامی مهم در جهرت ارتقراء و بهبرود     و تجدیدنظر در سیاست آموزان دانشبر کاربست فناوری در امر یادگیری و تدریس به 

رای فراگیران در جهرت  هایی را ب ها برای ارتقاء یادگیری از راه دور فرصت وضعیت موجود خواهد بود. چراکه استفاده از فناوری

هرا غلبره کنریم )کوهران و      توانیم برر ایرن چرالش    و با این کار می کند میها فراهم  کاهش اضطراب و بهبود سالمت روان آن

آنالین غیرمنتظره، اما معلمان و طراحان برنامه درسی تالش خود را کردند کره ایرن    صورت به(. اگرچه تغییر 2020همکاران، 

ترین راه ممکن برای انتقرال در   ها و تدریس یکی از سریع برداری از سخنرانی نواخت صورت پذیرد و فیلمتغییر با سرعت و یک
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ضرورت تکرار و تمرین آن پس از گذشت دو سال تحصیلی از این  این شرایط نیز بود که همواره برای برخی دروس با توجه به

فرصرت در جهرت کسرب     عنروان  بره . البته باید از این بحران گیرند یمروش بهره  از این  آموزان دانشواقعه هنوز رایج بوده و 

های تقویت یادگیری آنالین تلقی کرد و تا حد ممکن از آن درس گرفت  بینش برای حرکت به آموزان از راه دور و شناخت راه

هرای جدیرد    ی فرصرت  تجربه ی هوشمند عمل کنیم و به دنبال یک جامعه عنوان به(. البته اگر بخواهیم در آینده 2020)ارتیز، 

 (.2020باشیم )مک مستر و همکاران، 

جایگزین تدریس در کالس و آموزش سنتی استفاده کرد چراکه کاهش آموزش بره دلیرل    عنوان بهالبته هرگز نباید از فناوری 

و ما موجودی هستیم  ندک میهای مهم انسانی را محدود  و ویژگی ها مهارتازحد با رایانه، فرصت را برای یادگیری  تعامل بیش

مکمرل در آمروزش    عنروان  بره که هویت فرهنگی ما به تعامل با یکدیگر در دنیای واقعی بستگی دارد؛ و بهتر است از فناوری 

 (.2020برون، دارد )استفاده گردد و جایگزینی کامل با آموزش سنتی منع مصرف 

یم و تربیت را بررسی کردند. امروزه بررای شرفاف کرردن    های تعل ( ضرورت کاربست فناوری آموزشی در نظام1399اصحابی )

آموزشی توسط معلمران   امر آموزش، متنوع کردن وسایل فرآیند تدریس و روشن کردن مطالب درسی، استفاده از وسایل کمک

بخشرند و   آموزشی به فرآیند یادگیری و تدریس عینیرت مری   با استفاده از وسایل کمک آموزان دانشناپذیر است.  امری اجتناب

( در تحقیقی تحرت  2021همکاران )پردازند. همچنین، وینتر و  های جدید می آسانی به در جریان تدریس به فراگیری آموخته به

و در پی آن تعطیلری مردارس،    19-گیر کووید عنوان کرد که بیماری همه 19-عنوان استفاده معلمان از فناوری و تأثیر کووید

دریس آنالین روی بیاورند اما موفقیرت در ایرن نروع آمروزش از آن مربیرانی خواهرد شرد کره         معلمان را مجبور کرد که به ت

هرا و تجربیراتی کره از     و شایسرتگی  هرا  مهرارت ها نیز ادراک معلمران از   های آموزش آنالین را داشته باشند و یافته شایستگی

( 2021ا مهم تلقی کرده است. همچنین انرو ) های پیش رو کسب کردند را در کاربرد فناوری در امر تدریس و آموزش ر چالش

در تحقیقی که در زمینه دانش و کاربرد فناوری در تدریس درس فیزیک انجام داد به این نتیجه رسید که کراربرد فنراوری در   

مؤثر بوده و همچنین معلمران بررای درک بهترر مفراهیم بایرد از فنراوری در امرر تردریس          آموزان دانشانگیزش و یادگیری 

 .یرندکارگ به

تنها در شرایط بحرانری بلکره در    ناپذیر بوده و نه این یک واقعیت شناخته شده است که کاربست فناوری در امر تدریس اجتناب

ی این ویروس همواره متغیر بره وجرود آمرده نیراز بره فنراوری را        وسیله ها موردنیاز خواهد بود اما شرایط امروز که به تام زمان

سابقه شناسایی  ای که صورت گرفته است عوامل مؤثر بر کاربست فناوری در این دوران بی بق مطالعهبرجسته ساخته است. ط

های درسی مبتنی برر فنراوری خواهرد     های آینده و تبیین برنامه گذاری نقش مؤثر در سیاست آنبندی شده که نتایج  و اولویت

 داشت.

 روش پژوهش

پیمایشری   -میدانی و ازنظر روش توصیفی ها دادهکاربردی، ازنظر گردآوری در روش تحقیق در این پژوهش با توجه به هدف 

. 1400-01. جامعه آماری این پژوهش را معلمان مقطع متوسطه اول شهر شرادگان، در سرال تحصریلی    باشد میاز نوع کمی 

جدول کرجسی و مورگران  . در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه آماری از باشد مینفر  200دهند. جامعه آماری  تشکیل می
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گیرری   نفرر زن نیرز بودنرد. روش نمونره     67نفر مررد و   60که از این تعداد  باشد مینفر  127( استفاده شد حجم نمونه 1970)

گیری تصادفی ساده است. با توجه به هدف پژوهشگر، از ابزارهای مختلرف و از دو   مورداستفاده در پژوهش حاضر، روش نمونه

اطالعرات   آوری جمرع ای بررای   اطالعات استفاده شده است که از روش کتابخانره  آوری جمعمیدانی برای ای و  روش کتابخانه

آماری اسرتفاده   نمونهمربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق و از روش میدانی برای طراحی پرسشنامه و توزیع آن در بین 

 39مه محقق ساخته استفاده شد که ایرن پرسشرنامه شرامل    گردآوری اطالعات از پرسشنا منظور بهشده است. در این تحقیق 

بندی عوامل مؤثر بر کاربست فناوری در امر تردریس در شررایط بحرانری     که به اولویت باشد میسؤال مبتنی بر طیف لیکرت 

برخری از   هرای  ازنظرت و راهنمرایی  گیری بهرهپردازد. برای به دست آوردن روایی پرسشنامه در این پژوهش با  می 19-کووید

صاحب نظرات، سؤاالت آزمون موردبررسی قرار گرفت و ابهامات آن برطرف گردیرد، کره ایرن امرر بیرانگر روایری محتروایی        

( اسرتفاده شرده   97/0کرونبراخ ) . همچنین برای به دست آوردن پایایی پرسشنامه از ضرریب آلفرای   باشد میقبول آزمون  قابل

در دو بخرش توصریفی و    20ورژن  SPSS افرزار آمراری   امه، برا اسرتفاده از نررم   پرسشرن  های دادهوتحلیل  است. برای تجزیه

استنباطی استفاده شد. در بخش توصریفی بره بررسری )فراوانری، میرانگین و انحرراف معیرار( و در بخرش آمرار اسرتنباطی از           

 .دو استفاده گردید -های فریدمن، خی آزمون

 پژوهش های یافته

بندی عوامل مؤثر بر کاربست فناوری در امر تدریس در شررایط   ده از آزمون فریدمن به رتبهدر این قسمت از پژوهش با استفا

 پرداخته خواهد شد. 19-بحرانی کووید

 بندی عوامل مؤثر بر کاربست فناوری در امر تدریس در شرایط بحرانی رتبه منظور بهنتایج آزمون فریدمن  -1جدول 

 میانگین ها گویه ردیف
انحراف 

 استاندارد
 آماره خی دو میانگین رتبه

 28٫03 00/1 00/1 هزینه باالی اینترنت 1
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 26٫16 13/1 27/1 های باال برای تهیه ابزار الکترونیکی مناسب برای آموزش آنالین هزینه 2

 23٫99 12/1 26/1 ی آموزش داشتن تخصص در آموزش و سابقه 3

 23٫46 24/1 55/1 ر فرایند تدریساز منابع آنالین د  استفاده 4

 23٫45 19/1 42/1 ای معلمان سواد رسانه 5

 23٫39 21/1 47/1 خالقیت معلمان در کاربرد فناوری 6

 23٫28 17/1 37/1 آموزان دانشپیگیری معلم در امر یادگیری  7

افزارهای ارتباطی با امکانات بیشتر برای تعامل مستقیم با  استفاده از نرم 8
 آموزان دانش

07/1 03/1 22٫77 

 22٫48 23/1 51/1 داشتن درک کافی از تدریس اثربخش 9

 21٫74 12/1 26/1 ای معلمان روزرسانی سواد رسانه به 10

 21٫73 33/1 78/1 استفاده از شبکه ملی شاد 11

 21٫56 23/1 53/1 استفاده از تجربیات همکاران 12

 21٫12 13/1 27/1 لمبا مع آموز دانشحفظ تعامل  13

 21٫02 06/1 13/1 آموزان دانشها و تعداد  ظرفیت کالس 14

 20٫9 18/1 41/1 توانایی معلمان در تولید محتوا الکترونیکی با کیفیت 15

 20٫68 18/1 40/1 افزارهای آموزشی توانایی کاربرد انواع ابزار تکنولوژی و نرم 16



 

318 
 

 20٫62 21/1 47/1 و بازخورد سریع توسط معلم آموزان نشداموقع تکالیف توسط  انجام به 17

آنالین و پیگیری این امر  های کالسدر  آموزان دانشموقع  حضور به 18
 توسط والدین و معلم

58/1 26/1 20٫42 

 20٫33 28/1 64/1 همکاری و دخالت والدین در امر یادگیری فرزندانشان 19

 19٫78 12/1 26/1 برای معلمان ها و وبینارهای برگزاری کنفرانس 20

 19٫55 17/1 37/1 آموزان دانشهای روحی و روانی  ویژگی 21

 19٫5 04/1 08/1 داشتن تسلط در کاربرد فناوری 22

 19٫36 07/1 14/1 رعایت استانداردهای آموزشی 23

  19٫06 03/1 06/1 مدیریت زمان 24

 19٫05 20/1 44/1 نبود محدودیت زمان در تدریس 25

 18٫99 48/1 19/2 دسترسی به اینترنت پایدار 26

 18٫08 21/1 46/1 عوامل جغرافیایی 27

 17٫81 02/1 04/1 زمان تدریس 28

 17٫55 16/1 36/1 وجود پشتیبان فنی و راهنما در جهت کاربرد صحیح فناوری 29

 17٫46 30/1 69/1 کیفیت زندگی معلمان 30

 17٫43 06/1 13/1 افزارهای آموزشی اع نرمتعصب در کاربرد انو 31

 17٫24 23/1 51/1 ها موقع آن های تدریس و کاربرد به درک کامل از انواع روش 32

 17٫14 12/1 25/1 دسترسی به برنامه آموزشی متناسب با یادگیری آنالین 33

 17٫1 17/1 38/1 های مناسب برای کاربرد فناوری در امر تدریس وجود زیرساخت 34

 16٫8 36/1 85/1 انتشار اخبار کذب 35

 16٫72 16/1 36/1 در یادگیری آنالین آموزان دانشهمکاری  36

 15٫63 27/1 63/1 به یادگیری آنالین آموزان دانشمیزان عالقه و انگیزه  37

 14٫94 26/1 61/1 های دیجیتال در فرایند تدریس استفاده از بازی 38

 13٫69 25/1 56/1 های مدرسه تلویزیونی مهاستفاده از برنا 39

 گیری نتیجه

ها به مراکز آموزشری، کمبرود امکانرات اقتصرادی، کمبرود آموزشرگران        نیازهای روزافزون مردم به آموزش، عدم دسترسی آن

اطالعرات،   هرای  فنراوری ، متخصصان را برر آن داشرت کره برا کمرک      شود میهای زیادی که صرف آموزش  مجرب و هزینه

زمران   هم طور بههای جدیدی برای آموزش ابداع نمایند که هم اقتصادی و با کیفیت باشند و هم بتوان با استفاده از آن،  روش

برازخورد دریافرت    آموز دانشجمعیت کثیری از فراگیران را تحت آموزش قرار داد. با استفاده از فناوری آموزشی ما بین معلم و 

بندی عوامل مرؤثر برر کاربسرت     ، در این پژوهش محقق به دنبال بررسی شناسایی و رتبهکنیم. با توجه به آنچه مطرح شد می

ارائه  منظور بهاز دیدگاه معلمان متوسطه اول شهر شادگان  19آموزشی در فرایند تدریس در شرایط بحرانی کووید  های فناوری

هرای   به هزینه باالی اینترنت و سرپس هزینره   الگوی مناسب است. طبق نتایج حاصل از آزمون فریدمن باالترین رتبه مربوط

ی آموزش، استفاده از منرابع   باال برای تهیه ابزار الکترونیکی مناسب برای آموزش آنالین، داشتن تخصص در آموزش و سابقه

ه استفاده از اند و آخرین رتبه متعلق ب ای معلمان به ترتیب رتبه یک تا پنج را کسب کرده آنالین در فرایند تدریس، سواد رسانه

گفرت   توان می. پس باشد می 1/0برابر  p-value یا داری معنی. سطح باشد میی مدرسه تلویزیونی از دیدگاه معلمان ها برنامه

از دیدگاه پاسخگویان، این سؤاالت از ارزش و اهمیت یکسان برخوردار نیستند. با توجه به نتایج دست آمده که باالترین رتبره  

هرزار نفرر کره از وضرعیت      138چنین تحلیل نمود که شادگان شهری است با جمعیت  توان می باشد مینت هزینه باالی اینتر
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های باال برای تهیه ابزار الکترونیکری مناسرب    ها برایشان زیاد است و سپس هزینه بسیار باالی مالی برخوردار نیستند و هزینه

به کم بودن درآمد خانوارها در ایرن منطقره نسربت داد، داشرتن      دلیلش را توان میبرای آموزش آنالین در رتبه دوم است که 

گونه که مشاهده شد سابقه کاری معلمان شهر شرادگان   ی آموزش در رتبه سوم قرار گرفت همان تخصص در آموزش و سابقه

ع آنالیرن در  . اسرتفاده از منراب  باشد میسال بوده است که زمان مناسبی برای به دست آوردن تخصص  10تا  5متوسط  طور به

برای استفاده از تدریس بهینه از منابع جدیدتری استفاده کننرد، سرواد    توانند میفرایند تدریس در رتبه چهارم است که معلمان 

ای معلمان در رتبه پنجم قرار گرفت زیرا معلمان دسترسی زیادی به اینترنت نداشتند و برایشان سخت بود کره بره ایرن     رسانه

ی مدرسره  هرا  برنامره اند و آخرین رتبه متعلرق بره اسرتفاده از     . به ترتیب رتبه یک تا پنج را کسب کردهتکنولوژی عادت کنند

وقت مانند تدریس معلمان نخواهد بود. با توجه بره   گونه که مشخص است تأثیر آن هیچ تلویزیونی از دیدگاه معلمان که همان

ها متصور شد کره شرامل عرواملی همچرون عوامرل       را برای یافته الگویی توان میآمده بر اساس آزمون فریدمن  دست نتایج به

 آموزشی، عوامل زیرساختی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی و عوامل فرهنگی نیز باشد.

 الگوی پژوهش

 
 19-الگوی عوامل مؤثر بر کاربست فناوری در فرایند تدریس در شرایط بحرانی کووید -1شکل 

  19-آموزشی، فرایند تدریس، کووید های فناوریکاربست  واژگان کلیدی:
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ها و موانع آموزش ریاضیات پایه چهارم ابتدایی در  بندی چالش شناسایی و اولویت

 19-شرایط بحرانی کووید

 ریزی درسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران آموخته کارشناسی ارشد برنامه آموزگار، دانش، 1شهین ثاقبی خواه

 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران، 2محمدحسین زارعی

 مقدمه

ی ارزشریابی،  ها برنامهرو،  ترین ارزش نهادهای آموزشی در درجه نخست بهبود کیفیت یاددهی و یادگیری است. ازاین محوری

خصروص در   بره  آموزان دانشدگیری تضمین کیفیت یا منظور به. دهد میهای آنان را تشکیل  یتی از فعالیتبااهمضرورتاً بخش 

؛ اما در شرایط کنونی برا  شود میهای مختلفی استفاده  های آنان در آموزش سنتی از روش درس ریاضی و تعیین میزان آموخته

 صرورت  بره شده و عمدتاً در بسرتر اینترنرت و در فضرای مجرازی و      توجه به شیوع ویروس کرونا آموزش از حالت سنتی خارج

هایی اشاره دارد کره از   . اصطالح یادگیری الکترونیکی را اولین بار کراس ابداع کرد و به انواع آموزششود میائه الکترونیکی ار

کنند؛ بنابراین با توجه به شیوع ویروس کرونرا و لرزوم جلروگیری از     اینترنت و اینترانت برای یادگیری استفاده می های فناوری

آنالین مطرح شد. آموزش  صورت بهدارس در ایران، بحث ادامه تدریس در مدارس حضوری م های کالسانتشار آن با تعطیلی 

آنالین و کالس الکترونیکی که تا حال حاضر در مدارس ایران موردتوجه قرار نگرفته بود، اکنون در نقطه توجه همگران قررار   

 آمروزان  دانرش های  ارزشیابی از آموختهای که اکنون حائز اهمیت است بحث یادگیری و  (؛ اما نکته1399رضایی، )گرفته است 

 ها و راهکارهای آن در بستر فضای مجازی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. در درس ریاضی و چالش

موفقیت یادگیری الکترونیکی بستگی به توانایی یادگیرندگان در استفاده از رایانره دارد. همره فراگیرران بره رایانره مناسرب و       

گیری سطح توجه فراگیرران و   مناسب دسترسی ندارند. فراگیران به سطوح باالتری از توجه و انگیزه نیاز دارند و اندازهاینترنت 

. کنرد  مری های براالی آن کراربران را دچرار مشرکل      حصول اطمینان از کیفیت آن دشوار است. سرعت پایین اینترنت و هزینه

گرویی بره    مثال امکان تایپ فارسی برای پاسخ عنوان ایرادهای فنی هستند به های آموزش مجازی دارای عالوه بر آن سامانه به

باشرند.   آمروزش نمری   خوبی قابل های مجازی به های عملی با سامانه ها میسر نیست. درس سؤال استادان در بسیاری از سامانه

خروبی صرورت    یرق آمروزش مجرازی بره    نامه و رساله نیاز به تعامل حضوری و رودررو وجود دارد کره از طر  برای نوشتن پایان

ازلحاظ دسترسی به امکانرات   آموزان دانشگیرد. تهیه محتوای آموزشی مناسب نیاز به صرف زمان و تالش فراوان دارد و  نمی

 .شود میصورت گرفته در این زمینه پرداخته  های پژوهشبرابر نیستند. در ادامه به چند مورد از 

در نیجریره و نگررش نسربت بره آمروزش       19کووید گیر  پژوهشی تحت عنوان بیماری همه( در 2020و همکارانش ) 3آووفاال

دوره اول به این نتیجه رسیدند که نگرش نسبت به آمروزش ریاضریات در خانره دارای     آموزان دانشریاضیات در خانه در بین 

مدرسره و رقابرت و نگررش مثبرت      پرتی و نگرش منفی والدین، لذت از خانه، لرذت از  های حواس عاملی با عامل 4یک مدل 

                                                           
1
. sh.saghebi99@gmail.com 

2
. zarei.mhz@gmail.com 

 
3. Avofalla 
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مقطع متوسطه سطح باالیی از نگرش نسبت به آموزش ریاضیات در خانه را در طول  آموزان دانشوالدین است. عالوه بر این، 

( در پژوهش خود با عنوان مشارکت والدین در یادگیری ریاضیات قبل و 2020) 1پانوئوراثبت کردند. همچنین  19کووید دوره 

در آموزش ابتدایی، مایل به حمایرت از یرادگیری فرزنردان خرود      ویژه بهبه این نتیجه رسید که والدین  19کووید  در طی دوره

ایجاد دانش مناسب، تجربیات مربوطه، باورهای  منظور بهها  حال آن تحت فرآیندهای مختلف آموزش و یادگیری هستند. بااین

 ند.مثبت و باورهای خود کارآمدی به آموزش نیاز داشت

هرای   جهان در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار بحران شده است. تعداد زیادی از مدارس مجبور شدند که فعالیت

آموزش از نظام آموزش حضوری به نظرام آمروزش و یرادگیری     های شیوهحضوری خود را تعطیل کنند و اکنون در حال تغییر 

مشاهده اسرت و چرون    وضوح در ایران و سایر کشورهای جهان قابل این شرایط بههستند.  2آموزش آنالین ویژه بهالکترونیکی 

حال در مدارس ایران موردتوجره نبرود    و آموزش آنالین و کالس الکترونیکی که تابه باشد میاین مسئله و بحران کرونا جدید 

توجه به نواقص زیادی که در آمروزش از   کامل آماده نیست. با طور بهاکنون در نقطه توجه همگان قرارگرفته اما بسترهای آن 

، پررداختن  باشرد  میهای مناسب  گذاری های دقیق و سیاست ریزی بر و نیازمند برنامه ها بسیار زمان راه دور وجود دارد و رفع آن

از همین ریزی و بهبود اوضاع آموزشی خواهد کرد.  ای به مسئولین امر در جهت برنامه مالحظه ها و موانع کمک قابل به چالش

ها و موانع آموزش ریاضیات پایره چهرارم ابتردایی در شررایط بحرانری       رو نویسندگان این پژوهش برانند تا به شناسایی چالش

 ها را موردبررسی قرار دهند. پرداخته و از دیدگاه معلمان آن 19-کووید

 روش پژوهش

. در ایرن پرژوهش از   باشرد  مری پیمایشری   -یفیروش تحقیق پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از منظر شیوه اجرا توص

شهرستان  1399-1400رویکرد کمی بهره گرفته شده است. جامعه پژوهش را معلمان مقطع چهارم ابتدایی در سال تحصیلی 

نفر و کوار  64های صورت گرفته، معلمان مقطع چهارم ابتدایی آباده  . طبق بررسیشوند میکوار و آباده در استان فارس شامل 

نفرر نیرز زن    117نفرر مررد و    27نفر بروده کره از ایرن تعرداد      144. بر این اساس کل معلمان دو شهرستان باشد مینفر  80

کره از روش تصرادفی انتخراب     باشد مینفر  117باشند. طبق جدول مورگان و بر اساس تعداد جامعه نمونه پژوهش شامل  می

عات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. این پرسشرنامه شرامل   اطال آوری جمع منظور بهخواهند شد. در پژوهش حاضر 

دادهرا قررار    آوری جمرع الکترونیکی تنظیم و در اختیار معلمان جهت  صورت به؛ که باشد میسؤال بر مبنای مقیاس لیکرت  35

تفاده شرده کره میرزان آت    گرفت. جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و جهت تعیین پایایی از آلفای کرونباخ اسر 

آزمون ) یاستنباطمیانگین، انحراف معیار( و آمار ) یفیتوصپژوهش از آمار  های دادهوتحلیل  محاسبه گردید. برای تجزیه 91/0

tبهره گرفته شده است که نتایج آن در ادامه آورده خواهد شد. (، آزمون فریدمن، خی دو  

                                                           
1. ponoura 
2. online 
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 پژوهش های یافته

 ای تحقیق بر اساس میانگین رتبه مقایسه معیارهای -1جدول 

 معیار ردیف
میانگین 

 ای رتبه
 آمار خی دو

 03/25 ضعیف بودن اینترنت در بعضی مناطق شهری و روستایی 1

602/459 

 
 
 
 

 79/23 های آموزشی های سنگین اینترنت در آموزش مجازی برای دانلود فیلم هزینه 2

 21/22 ساعات پیک ترافیکهای داخلی در  رسان پایین بودن سرعت پیام 3

 59/21 ملموس صورت بهعدم ارتباط چشمی و درک نکردن ریاضی  4

 56/21 ها ها و تقلب رساندن به آن به دلیل اشاره والدین و اطرافیان به پاسخ آموزان دانشاز بین رفتن روحیه حل مسئله در  5

 46/21 ه در آموزش و تدریسهای مجازی مورداستفاد رسان های پیام اشکاالت فنی سامانه 6

 45/20 نبود پهنای باند مناسب برای برقراری ارتباط تصویری 7

 28/20 سخت بودن تولید محتوای الکترونیکی درس ریاضی نسبت به دیگر دروس 8

 92/19 های روستایی عدم وجود والدین باسواد در برخی از خانواده 9

 47/19 به دلیل حضور اطرافیان در کالس آموزان دانشاز بین رفتن انگیزه برخی از  10

 19/18 ها به دلیل مشکالت مالی خانواده عدم توانایی فراهم کردن بستر آموزش مجازی 11

 17/19 ر یک کالس آموز دانشوجود تعداد زیاد  12

 01/19 افزاری در آموزش مجازی افزاری و سخت فراهم نبودن بستر مناسب نرم 13

 88/18 آموزان دانشرفتن انگیزه و روحیه خود کارآمدی در  از بین 14

 85/18 مجازی های کالسگویی اشتباه در  ایجاد فشار و اضطراب توسط والدین در صورت پاسخ 15

 29/18 آموزشی برای تدریس بهتر ریاضی عدم دسترسی معلمان به وسایل کمک 16

 27/18 درسی در فضای مجازی وتحلیل کامل مطالب پذیر نبودن تجزیه امکان 17

 11/18 خط با وسایل آموزشی مانند چرتکه، چینه و چوب آموزان دانشعدم تماس و استفاده برخی از  18

 79/17 در فضای کالس مجازی آموزان دانشعدم برقراری تعامل و ارتباط بین  19

 68/17 در درس ریاضی آموز دانشضعیف بودن خود  20

 64/17 تدریسنبود ابزار  21

 34/17 در کالس مجازی آموز دانشموقع  تفاوتی وعدم همکاری خانواده برای حضور به بی 22

 33/17 به تکالیف محول شده آموز دانشگویی شخص  عدم اطمینان آموزگار از پاسخ 23

24 
س، در نظر نگرفتن موقع سر کال مانند حضور به آموزان دانشعدم رعایت قانون کالس مجازی از سوی بعضی از 

 مکان مشخص در منزل برای برگزاری کالس درس

33/17 

 12/17 محدود بودن زمان تدریس مجازی درس ریاضی توأم با بازی 25

 08/17 به مطالب تدریس شده آموزان دانشعدم همکاری والدین برای تسلط  26

 57/15 آموز دانشعدم اطمینان آموزگار از یادگیری مطلوب  27

 21/15 ها ای کافی برای ورود به برنامه نداشتن اطالعات و پایین بودن سواد رسانه 28

 54/14 آموزان دانشعدم مشارکت فعال  29

 09/14 در زمان تدریس ریاضی آموزان دانشها  و پرسش ها بحثتداخل  30

 98/13 و طراحی یک مفهوم درس ریاضی در تدریس  واره عدم توجه به طرح 31

 71/13 نداشتن جامعیت و پیوستگی در ارائه مطالب ریاضی 32

 40/13 مجازی های کالسهای تدریس در  کارگیری انواع روش ضعف معلمان در به 33

 91/12 محدود کردن معلم در انتخاب محتوا و فعالیت مناسب 34

 78/11 آموزان دانشنفس در معلمان و تأثیر متقابل آن بر  عدم وجود اعتمادبه 35

p-value<0.001 
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با توجه به نتایج آزمون خی دو و مقدار معناداری آن مشاهده شد، تفاوت معناداری بین متغیرهای موردبررسی در آزمون وجرود  

ضرعیف  »کره معیرار    شرود  مری ( مالحظه 2). بر اساس جدول گردد میها ازنظر آماری تائید  دارد، به عبارتی تفاوت بین فراوانی

ترین تأثیر بر متغیر پنهران تحقیرق    در رتبه اول و بیش 03/25با میانگین « در بعضی مناطق شهری و روستاییبودن اینترنت 

در رتبره دوم   79/23دارای میانگین « های آموزشی های سنگین اینترنت در آموزش مجازی برای دانلود فیلم هزینه. »باشد می

 باشند. و در رتبه سوم می 21/22با میانگین « اعات پیک ترافیکهای داخلی در س رسان پایین بودن سرعت پیام»و معیار 

 گیری نتیجه

هرای ملری جهرت جبرران نرواقص و       وپرورش برجسرته گرردد و ترالش    پذیری سیستم آموزش ویروس کرونا سبب شد آسیب

یرن بحرران   ها را به همراه داشته باشد. همکاری در سطح خرد و کالن سیستم آموزشری سربب خواهرد شرد بتروانیم ا      کاستی

هرای فرراوان مهیرا     سابقه را به فرصت تبدیل کرده و شرایط را برای تجربه کردن سیستم آموزشی از راه دور البته با چالش بی

شرده قلمرداد    ریزی شده و طرح ریزی توان یک آموزش برنامه سازد. این اقدام سریع برای روی آوردن به آموزش آنالین را نمی

دانند و معتقدند که این نوع آمروزش برر اسراس اضرطرار و      آن را آموزش از راه دور اضطراری میکرد بسیاری از پژوهشگران 

حفظ سالمت فراگیران صورت گرفته است و برای رسریدن بره آمروزش از راه دور هنروز راه طروالنی در پریش اسرت. نبرود         

سرخت کررده و    آموزان دانشگیری را برای ها و آماده نبود سیستم آموزشی برای روی آوردن به این نوع آموزش یاد زیرساخت

آموزش را برای آموزگاران ناهموار و پرتنش ساخته است. معلمان در زمان مواجهره برا ایرن بیمراری بیشرترین دغدغره را در       

و کرالس درس سرنتی    آمروز  دانرش آموزش درس ریاضی داشتند و معتقد بودند که یادگیری درس ریاضی فقط برا تعامرل برا    

در  آمروزان  دانرش درس سرنتی فقرط تعرداد محردودی از      های کالساند که در  ها به این نکته اشاره کرده ت. آنپذیر اس امکان

توانستند به نتایج مطلوبی دست یابند. معلمان از تردریس در ایرن    یادگیری درس ریاضی مستقل بوده و بدون دخالت معلم می

ابتدایی شیوع این بیماری تدریس درس ریاضی را متوقف کرده  ها در روزهای فضای آموزشی جدید ترس داشته و برخی از آن

حال نیازمند راهکارهایی بودند تا بتوان این چالش را به فرصت  و منتظر فروکش کردن پاندمی موجود در جامعه بودند؛ اما بااین

رت گرفته در سطح جهران  تبدیل کرده و شرایط را برای آموزش درس ریاضی مهیا سازند. بسیاری از معلمان در تحقیقات صو

ها سریع و با  کننده نباشد و دریافت آن ویدیوهایی با زمان کم تدریس نمود تا خسته صورت بهمعتقدند که باید درس ریاضی را 

هزینه کم صورت پذیرد. از طرف دیگر معتقد بودند که برای تسلط کافی بر مطالب درس ریاضی باید تکالیف بیشتری را برای 

ها خواهد داشرت   ای معلمان تأثیر زیادی در تدریس با کیفیت آن گرفت. در بسیاری از تحقیقات ارتقاء سواد رسانه ها در نظر آن

های  از طرف دیگر حمایت مسئولین در فراهم کردن شرایط برای دسترسی به اینترنت پایدار و پرسرعت و همچنین زیرساخت

کرام مرؤثری برر     تواند مییط خواهد داشت. نتایج حاصل از این تحقیق آموزشی تأثیر به سزایی در کیفیت آموزش در این شرا

ها شناسایی نشود رسیدگی به نواقص و  موفقیت در آموزش درس ریاضی مقطع ابتدایی داشته باشد. چراکه تا زمانی که چالش

 پذیر نخواهد بود. بهبود شرایط حاکم بر جامعه امکان

 19-ها و موانع، آموزش از راه دور، کووید ، چالشآموزش ریاضیات پایه چهارمواژگان کلیدی: 
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 منابع
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بررسی رابطه اضطراب مرگ و فرسودگی تحصیلی دانشجویان رشته علوم تربیتی 

 دانشگاه فردوسی مشهد در دوران آموزش مجازی

 ، مشهد، ایراندانشگاه فردوسیکارشناس علوم تربیتی، ، 1محمد کاملی

 ، مشهد، ایراندانشگاه فردوسی ،کارشناس علوم تربیتی، 2مهدیه امیرزاده

 مقدمه

های وابسته به شبکه، آموزش مبتنی بر اینترنت را گسرترش   ای و تکنولوژی چندرسانه های سیستمرشد سریع در شرایطی که  

روند حرکت آموزش را از شکل سنتی خود به  1398گیری آن در اواخر سال  و همه 19داده بود، ظهور ناگهانی ویروس کووید 

، از زمران شریوع جهرانی ویررروس     دهرد  مینشان  ها دانشگاه المللی سمت الکترونیکی شدن سرعت بخشید. آمار اتحادیه بین

تررین کاربردهرای    اند. آموزش مجازی یکری از مهرم   های جهان از آموزش الکترونیکی استفاده کرده درصد دانشگاه 67کرونرا 

یری تلقری  استفاده از فنراوری اطالعرات بررای یرادگ     عنوان بهمطرح شد و  3فناوری اطالعات است که اولین بار توسط کراس

 گیرد. مجازی را در برمی های کالسو مجموعه وسیعی از فرایندها و اعمال همچون آموزش مبتنی بر وب و  شود می

شدن دانشجویان را به  های بسیاری از قبیل فرسوده ( نگرانیها دانشگاهگیری کرونا و تعطیلی  این وضعیت بحرانی )شرایط همه

 همراه داشته است.

4خستگی) یلیتحصر میان دانشجویان، اشاره به احساس خستگی به خاطر تقاضاها و الزامات فرسودگی تحصیلی د 
 داشرتن  (، 

یرک دانشرجو    عنروان  بره احسراس شایسرته نبرودن     ( و5عالقگری  بیفرد )یک حس بدبینانه و بدون عالقه به تکالیف درسی 

یابیم که فرسودگی تحصیلی با سه  ریف فوق درمیبا نظر به تع .(2002،2007، 7( دارد )شائوفلی و همکاران6)کارآمدی پایین

 عالقگی تحصیلی و کارآمدی پایین تحصیلی همراه است. ی: خستگی تحصیلی، بی مؤلفه

ترین ایرن عوامرل    گذارند. از مهم اثر می آموزان دانشدر این میان عوامل زیادی بر افزایش فرسودگی تحصیلی دانشجویان و  

نمود. موضوع مرگ و توجه به آن در قالب اضطراب مرگ و فناپذیری ما در هرلحظه، امنیت به اضطراب مرگ اشاره  توان می

 یبرال هرا، موردتوجره    و وجودی انسران   ای اساسی در دیدگاه هستی شناسانه مسئله عنوان بهکه  کند میفکری انسان را تهدید 

 .(2018، 8قرار گرفته است )کسل و دوبی نگران
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که فرد احساس اضطراب، نگرانی یا ترس مربوط به مرگ یا مردن  شود میرگ به حالتی گفته در یک تعریف ساده اضطراب م

بخشری از وضرعیت    عنروان  بره (؛ بنابراین، آگاهی از فناپذیری و تررس از مررگ   2017، 1)هولترهوف و چانگ کند میرا تجربه 

، 2آبتیا، جال و روتلرگ است )میان مردم  ای شایع شده و جای تعجب نیست که اضطراب مرگ پدیده انسان در طول تاریخ ثبت

 3بیرگیرت، ترک، رزمرالن و ووشرار،    )انرد   % در میان مردم عادی گزارش کررده 16که تحقیقات شیوع آن را تا  طوری (؛ به2014

2018) 

( در پژوهشی نشان داد بین کیفیت زندگی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان رابطه معکوس و معنرادار وجرود   1392) یانانصار

اشته و رابطه خستگی هیجانی با سالمت روان رابطه معکوس و معنادار وجود داشت، رابطه بدبینی با سالمت محریط رابطره   د

 ای وجود ندارد. گونه رابطه معکوس و معنادار وجود داشت و بین فقدان احساس موفقیت با روابط اجتماعی هیچ

 وجرود دارد و  داری معنری طراب و فرسودگی تحصریلی رابطره   ( در پژوهشی دریافتند که بین اض1397فروشانی و عسکری ) 

 اضطراب و هوش هیجانی در عملکرد تحصیلی و فرسودگی تحصیلی نقش بسزایی دارد.

 وجود دارد. داری معنینیز دریافتند بین اضطراب و فرسودگی تحصیلی رابطه  (1396) یصفرهمچنین رضایی و  

شده است که نشان از اهمیت ایرن   زیادی در حوزه فرسودگی تحصیلی انجام یها پژوهشطور که مشاهده شد، تاکنون  همان 

(، کیفیرت زنردگی و   19آمده )شیوع ویرروس کوویرد    در شرایط پیش رسد میمتغیر در جریان آموزش و یادگیری دارد. به نظر 

شگاه و انتقال آموزش بره  ازپیش در معرض تهدید و خطر قرار گرفته است. دوری از محیط دان سالمت روانی دانشجویان بیش

فضای مجازی تعامالت دانشجویان با یکدیگر و اساتید را با مشکالت جدی روبرو سراخته و پویرایی و نشراط دانشرجویان را     

 سلب نموده است.

، آرامش روحری و روانری دانشرجویان را    کند میوتاز این ویروس مرگبار حکایت  از سویی دیگر شنیدن اخبار روزانه که از تاخت

 حت تأثیر قرار داده و مانع از تمرکز الزم بر دروس و تکالیف دانشگاهی شده است.ت

با توجه به اهمیت موضوع و بر اساس الهام از مبانی نظری و تجربی فوق، این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سؤال است 

داری وجود  فردوسی مشهد، ارتباط معناکه آیا بین اضطراب مرگ و فرسودگی تحصیلی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه 

 دارد؟

 های پژوهش فرضیه

 بین میزان اضطراب مرگ و فرسودگی تحصیلی دانشجویان رابطه مستقیم معنادار وجود دارد.

 بین میزان اضطراب مرگ و شک و بدبینی تحصیلی دانشجویان رابطه مستقیم معنادار وجود دارد

 انشجویان رابطه مستقیم معنادار وجود دارد.بین میزان اضطراب مرگ و خستگی عاطفی د

  بین میزان اضطراب مرگ و خود کارآمدی تحصیلی رابطه مستقیم معنادار وجود دارد.

                                                           
1.Hoelterhoff & Chung 
2. Abtia,Juhl & Routledge 
3.Birgit,TaK,Rosmalen&Voshaar 
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 روش پژوهش

 پژوهش حاضر ازنظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و ازنظر روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است.

شجویان مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد در پراییز  جامعه آماری در پژوهش حاضر: شامل کلیه دان

گیرری در   نفر )دانشجوی زن و مرد( با اسرتفاده از جردول مورگران و بره شریوه نمونره       151ها  بود که از میان آن 1400سال 

اضرطراب مررگ    ( و2002دسترس انتخاب شدند. جهت انجام این پرژوهش از دو پرسشرنامه فرسرودگی تحصریلی )مسرلش،     

 ( استفاده شد.1970)تمپلر،

 پرسشنامه فرسودگی تحصیلی

ی دانشجویان توسط شرائوفلی و   ی مقیاس فرسودگی مسلش، است که برای استفاده در نمونه شده نامه فرم اصالح این پرسش

های خرده مقیاس گویه است. 15نامه فرسودگی تحصیلی دارای  ( مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. پرسش2002همکارانش )

ی  گویره( اسرت. همره    6گویه( و خودکارآمدی تحصریلی )  4گویه(، شک و بدبینی ) 5نامه شامل خستگی عاطفی ) این پرسش

ی باال در خسرتگی عراطفی و شرک و     . نمرهشود میگذاری  ( نمره7( تا همیشه )1ای از هرگز ) درجه 7ها در یک پیوستار  گویه

معکروس   صرورت  بره ی فرسودگی تحصیلی اسرت کره البتره خودکارآمردی      دهنده رآمدی نشانبدبینی و نمره پایین در خودکا

اند و درستی برگردانردن   نامه فرسودگی تحصیلی مسلش را ترجمه کرده ( پرسش1390. رستمی و عابدی )شود میگذاری  نمره

این ابرزار از دو روش همسرانی    تعیین پایایی منظور بهآن توسط چند متخصص تائید شده است. در پژوهش رستمی و عابدی، 

، شرک و بردبینی   88/0های خستگی عاطفی  درونی و باز آزمایی استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس

زمان ایرن مقیراس برا     . ضریب روایی همباشد میبه دست آمد که نشان از پایایی مناسب این ابزار  84/0و خودکارآمدی  90/0

تیاق تحصیلی و مقیاس محقق ساخته موفقیت تحصیلی تأییدکننده روایی مطلوب ایرن مقیراس بروده اسرت.     ی اش نامه پرسش

ی  نامه افسردگی دانشجویان و مقیاس محقق ساخته عالقه بره رشرته   برای تعیین روایی همگرا و واگرا نیز به ترتیب از پرسش

 (.1390ین ابزار بوده است )رستمی و عابدی، حاکی از روایی مطلوب ا شده گزارشتحصیلی استفاده شد که نتایج 

 پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر

هرا را بره مررگ     مراده اسرت کره نگررش آزمرودنی      15ساخته شده است و شامل  1توسط تمپلر 1970این پرسشنامه در سال 

بلری نشرانگر وجرود    کننرد. پاسرخ    های بلی یا خیر مشرخص مری   های خود را به هر سؤال با گزینه ها پاسخ سنجد. آزمودنی می

ی باال معرف اضطراب  متغیر باشد که نمره 15بین صفر تا  توانند میهای این مقیاس  اضطراب در فرد است. بدین ترتیب، نمره

 زیاد افراد در مورد مرگ است.

قبرولی   لکه ایرن مقیراس از اعتبرار قابر     دهد میآمده در مورد روایی و پایایی مقیاس اضطراب مرگ نشان  عمل های به بررسی

وسیله همبسرتگی آن برا مقیراس     زمان به ، روایی هم0/ 83برخوردار است. در فرهنگ اصلی، ضریب پایایی باز آزمایی مقیاس 

(. پایایی و روایی این پرسشنامه را در ایرران  1970گزارش شده است )تمپلر، 40/0و با مقیاس افسردگی  27/0اضطراب آشکار 

                                                           
1. Templer 
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و ضرریب همسرانی درونری را     60/0قرار داده و بر این اساس ضریب پایایی تصرنیفی را   ( موردبررسی1380رجبی و بحرانی )

 اند. گزارش کرده 73/0

 پژوهش های یافته

درصرد(   14,6نفر )معادل  22آمده از نظرسنجی، بیشترین فراوانی ازنظر جنسیت، شامل گروه آقایان با  دست بر اساس نتایج به 

درصد( و افرراد   76,2نفر )معادل  115. مجردان برابر با باشد میدرصد(  85,4نفر )معادل  129 ها با فراوانی و گروه دیگر، خانم

و برابر با  7بیشترین فراوانی شامل افراد در ترم تحصیلی  درصد( در نمونه حضور دارند. 23,8نفر )معادل  36متأهل با فراوانی 

درصرد(   1,3نفر )معادل  2با فراوانی  2به افراد در ترم تحصیلی و کمترین درصد مربوط  باشد میدرصد(  20,5نفر )معادل  31

 است.

 های جمعیت شناختی پاسخگویان توزیع فراوانی ویژگی -1جدول 

 درصد فراوانی جنسیت

 14.6 22 آقا

 85.4 129 خانم

 درصد فراوانی وضعیت تأهل

 23.8 36 متأهل

 76.2 115 مجرد

 وضعیت تحصیلی

 15.2 23 1ترم 

 1.3 2 2ترم 

 15.2 23 3ترم 

 5.3 8 4ترم 

 13.9 21 5ترم 

 15.2 23 6ترم 

 20.5 31 7ترم 

 8.6 13 8ترم 

 4.6 7 به باال 8ترم 

 100.0 151 جمع

 آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش

ترر نیرز    که پیش طور . همانشود میها پرداخته  مشمول در آن های مؤلفهدر این بخش به بررسی توصیفی متغیرهای تحقیق و 

ذکر شد؛ این تحقیق شامل متغیر اضطراب مرگ، فرسودگی تحصیلی و سره مؤلفره آن )خسرتگی عراطفی، شرک و بردبینی،       

شود تا زمینه آشنایی بیشتر برا   های توصیفی طی جداولی ارائه می خودکارآمدی تحصیلی( است؛ برای بررسی این متغیرها یافته

 ها فراهم گردد. دهنده آن هرکدام از متغیرها و سؤاالت تشکیل
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 ها آن های مؤلفهمتغیرهای پژوهش و  -2جدول 
 بیشترین کمترین کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین تعداد مؤلفه/متغیر

 15.00 0.00 0.826- 0.129 3.62214 6.6954 151 اضطراب مرگ

 42.00 0.00 0.043 0.217 9.00850 18.6358 151 خستگی عاطفی

 12.00 0.00 0.426- 0.410 3.28096 5.0927 151 شک و بدبینی

 36.00 0.00 0.203 0.022- 6.27228 16.3709 151 خودکارآمدی تحصیلی

 78.00 7.00 0.198 0.044 14.34887 40.0993 151 فرسودگی تحصیلی

ت و چنانچره ضرریب   چولگی بیانگر عدم تقارن منحنی فراوانی است. اگر ضریب چولگی صفر باشد جامعه کامالً متقرارن اسر  

( و -2، 2) ی مثبت باشد، چولگی به راست و اگر منفی باشد، چولگی به چپ وجود دارد. در حالرت کلری اگرر چرولگی در برازه     

شرده بررای    (. مقدار چولگی مشاهده2011کلین، است )از توزیع نرمال بسیار دور  ها داده ( نباشند-10، 10) ی کشیدگی در بازه

( قرار دارد. یعنی ازلحاظ چولگی متغیرهای پژوهش نرمال بوده و توزیع آن متقارن است. -2، 2در بازه )متغیرهای موردمطالعه 

دهد تمامی توزیع متغیرها از کشیدگی نرمرال برخروردار    ( قرار دارد. این نشان می-10، 10مقدار کشیدگی متغیرها نیز در بازه )

 است.

 بررسی همبستگی متغیرها

ها از ضریب همبستگی پیرسون اسرتفاده   ها برای بررسی ارتباط آن آن های مؤلفهدن متغیرهای پژوهش و با توجه به نرمال بو 

 که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است: شود می

 ها آن های مؤلفهمتغیرهای پژوهش و  -3جدول 

 متغیرها
 اضطراب مرگ

 دار سطح معنی ضریب همبستگی پیرسون

 0.005 0**228. خستگی عاطفی

 0.003 0**238. شک و بدبینی

 0.538 0.050 خودکارآمدی تحصیلی

 0.007 0**220. فرسودگی تحصیلی

وجرود دارد،   0,228دار برا شردت    آمده بین خستگی عاطفی با اضطراب مررگ، ارتبراط مثبرت و معنری     دست بر اساس نتایج به

وجود دارد ولی بین خودکارآمردی   0,238با شدت  داری معنیهمچنین بین شک و بدبینی با اضطراب مرگ نیز ارتباط مثبت و 

، همچنین ارتباطی بین فرسودگی تحصریلی و اضرطراب مررگ    شود نمیمالحظه  داری معنیتحصیلی و اضطراب مرگ ارتباط 

 وجود دارد. 0,220دار با شدت  مستقیم و معنی صورت به

 ها بررسی فرضیه

 زیر است: صورت بهضیه پژوهش شده بود، اولین فر ازاین مطرح طور که پیش همان

 وجود دارد داری معنیبین فرسودگی تحصیلی و اضطراب مرگ رابطه 

بین فرسودگی تحصیلی و اضطراب مرگ وجود دارد؛ بنابراین فرضیه اصلی پرژوهش   داری معنیکه ارتباط  دهد مینتایج نشان 

 (r=0.220, p=0.007<0.05. )شود میتائید 
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 بررسی فرضیه دوم

 وجود دارد داری معنیعاطفی و اضطراب مرگ رابطه بین خستگی 

بین خستگی عاطفی و اضطراب مرگ وجود دارد؛ بنابراین فرضیه دوم پرژوهش نیرز    داری معنیکه ارتباط  دهد مینتایج نشان 

 (r=0.228, p=0.005<0.05. )شود میتائید 

 بررسی فرضیه سوم

 دارد وجود داری معنیبین شک و بدبینی با اضطراب مرگ رابطه 

بین شک و بدبینی و اضطراب مرگ وجود دارد؛ بنابراین فرضیه سوم پژوهش تائیرد   داری معنیکه ارتباط  دهد مینتایج نشان 

 (r=0.238, p=0.003<0.05. )شود می

 بررسی فرضیه چهارم

 وجود دارد. داری معنیبین خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب مرگ رابطه 

دارد؛ بنابراین چهرارمین فرضریه   نبین خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب مرگ وجود  داری عنیمکه ارتباط  دهد مینتایج نشان 

 (r=0.050, p=0.538>0.05. )شود میپژوهش رد 

 گیری نتیجه

ها را تهدید کرده اسرت.   شناختی است که در طول تاریخ همواره سالمت روانی انسان ی روان ها اضطراب مرگ ازجمله بیماری

دهند به آن فکر نکنند زیرا اضطراب مرگ تجربه ناخوشایندی  ی بیولوژیکی است، اما اغلب مردم ترجیح میاگرچه مرگ واقعیت

در سراسر جهان شیوع  19(. در شرایط کنونی که ویروس کووید 1،2009)گایلیوت، اسمیچل و باومیستر باشد میها  برای انسان

، اضرطراب مررگ نیرز در برین مرردم      شود میها منتشر  الیان و فوتیپیدا کرده است و روزانه آمارهای وحشتناکی از تعداد مبت

انرد،   ها از فضرای پویرای دانشرگاه دورمانرده     تر شده است. در این میان دانشجویان که به دلیل الکترونیکی شدن آموزش شایع

ضطراب مرگ خود را سازگار ناگزیرند تا از طرفی با الزامات دانشگاه هماهنگ شوند و از سویی دیگر با فشارهای روانی نظیر ا

 نمایند.

در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اضطراب مرگ و فرسودگی تحصیلی دانشجویان رشته علوم تربیتری  

 انجام شد. 1400دانشگاه فردوسی مشهد، در پاییز سال 

 وجود دارد. داری معنینتایج نشان داد که بین اضطراب مرگ و فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت و 

و افرراد را در   کند میتدریج و پیوسته در طی زمان رشد  ای است که به فرسودگی عارضه( 1976طبق نظر )ماسالخ و همکاران،

که بهبود از آن دشوار است. فرسودگی نمایانگر شاخص نابسامانی بین آنچه افراد هستند و آنچره   دهد میمارپیچی نزولی قرار 

 است. ها باید انجام بدهند آن

، همسرویی و  (1396) یصرفر (، رضرایی و  1397فروشرانی و عسرکری )  (، 1392) یانانصرار  هرای  یافتره نتایج این پژوهش با 

 همخوانی دارد.

                                                           
1.Gaylyot & Asmychl & Bamystr 
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هرای   که دانشجویان سرمایه . ازآنجاییشود میبه بیانی دیگر، اضطراب مرگ کمتر باعث کاهش فرسودگی در بین دانشجویان 

ازپیش به مسائل روحی و روانی آنان رسیدگی کرده و  ت دارد تا متخصصان امر آموزش بیشروند؛ ضرور هر کشور به شمار می

هرای آموزشری و    با برگزاری کارگراه  توانند می ها دانشگاههای کالن به این موضوع مهم توجه کنند. همچنین  گیری در تصمیم

 دودی جلوگیری نمایند.شدن دانشجویان تا ح های الزم از شیوع اضطراب مرگ و فرسوده ارائه آموزش

گیری و محدود بودن به رشته علوم تربیتری دانشرگاه فردوسری     های این پژوهش، کوچک بودن گروه نمونهازجمله محدودیت

ازپیش به مسرئله اضرطراب    ی روانشناسی و علوم تربیتی بیش تا پژوهشگران و محققان عرصه شود میمشهد بود؛ لذا پیشنهاد 

جه نمایند و این پژوهش را در سطح کشرور انجرام داده و بررای مقابلره برا آن راهکارهرایی را       مرگ و فرسودگی تحصیلی تو

 پیشنهاد دهند.

 اضطراب مرگ، فرسودگی تحصیلی، دانشجویان واژگان کلیدی:

 منابع

نامه  پایانتهران مرکز،  (. رابطه کیفیت زندگی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد1391انصاریان، ضحی )
 دانشگاه آزاد اسالمی.

(. رابطه اضطراب امتحان و هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان 1397، پرویز )یو عسکرپیمانی فروشانی، راضیه 
 .89-75: 4، شماره 12دوره  فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز، 

 .آموزان دانشای اضطراب امتحان در رابطه بین خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی  (. نقش واسطه1396رضایی، خدیجه و صفری، فاطمه )
(. ارتباط فرسودگی با خودکارآمدی تحصیلی در بین دانشجویان پرستاری و 1393فرد، کاظم؛ نوروزی، کیان و حسینی، محمدعلی ) شریفی

 .59_68: 12 پیاپی - 8، شماره کده پرستاری و مامایی ارومیهمجله دانشپیراپزشکی، 
 .2_64: 27و  26، شماره فصلنامه ارغنون(. درآمدی به مرگ در اندیشه غرب، 1384صنعتی، محمد )

دانش و هیجان.  اضطراب مرگ بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی بینی پیش(. 1391قاسم پور، عبداهلل؛ سوره، جمال و سید تازه کند، میر توحید )
 .70_63 :48، شماره 1391، پژوهش در روانشناسی کاربردی

علوم شناختی و  های پژوهشگیری مذهبی )درونی، بیرونی( با اضطراب مرگ،  (. رابطه بین جهت1391باف، محمدباقر ) منصور نژاد، زهرا و کج
 .64-55: 2، شماره رفتاری
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بررسی میزان دستیابی معلمان خراسان جنوبی به اهداف آموزشی از طریق آموزش 

 مجازی

 دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر، بیرجند، ایران، 1ل بیرجندیمحمدامین هال

 دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر، بیرجند، ایران، 2میالد خسروی

 مقدمه

زیرادی   های یتمحدودمختلف بود. این نوع از آموزش  های کالسپیش تنها محدود به حضور فیزیکی در  ها سالیادگیری تا 

مختلف، صرف وقت و هزینه زیاد و غیرره برود؛ امرا چنرد      یها آموزشو  ها دورهازجمله عدم دسترسی یکسان تمامی افراد به 

بیماری کرونا آموزش مجازی در کنار آموزش بره   یریگ همهدر دوران  ویژه بهسالی است که با توسعه اینترنت و استفاده از آن 

آموزش سنتی را نداشرته و علیررغم داشرتن برخری      های یتمحدودوع آموزش بسیاری از سبک سنتی قرار گرفته است. این ن

 خاص خود را دارد. های یژگیومزایا و  ها یتمحدود

کره برا روش    یآموزان دانشهای سنتی برای معلمان و همچنین  مجازی در مقابل آموزش یها آموزش( معتقد است 2009لن )

 .گیرد ینمخوبی صورت  دارد که بدون حمایت تکنیکی و یادگیری و یاددهی بهمشکالت عمدهای  اند یدهدسنتی آموزش 

حاکی از آن است کره آمروزش    "یتهاودمحدو یا امززی: مجازش موآ"( با عنوان 1390نتایج پژوهش شاه بیگی و همکاران )

الکترونیکری   ترر  جذابمحتوای  روز و امکاناتی چون مجازی به دلیل داشتن مزایایی چون امکان استفاده در تمام ساعات شبانه

در سرتاسر دنیا موردتوجه واقع شده است. در دنیا سرعت روی آوردن به آموزش مجازی بسیار زیاد است و برا فرراهم کرردن    

که حرکت به سمت عمومیت یافتن آموزش مجازی هستند. این در حالی است که در  امکانات و ملزومات استفاده از آن درحالی

چون ضعف شبکه ارتباطی و مخابراتی، سررعت حرکرت بره سرمت عمومیرت یرافتن        هایی یتمحدودل وجود کشور ما به دلی

 از دنیاست. تر یینپاآموزش مجازی 

مجرازی اسرت کره در دوران     یهرا  آمروزش بررسی میزان موفقیرت یرا عردم موفقیرت      رسد میرو آنچه ضروری به نظر  ازاین

راهری بررای اسرتمرار فراینرد آمروزش بره کودکران و         عنروان  بهآموزشی  یها نظامکرونا در سرتاسر جهان توسط  یریگ همه

 اتخاذ شده است. آموزان دانش

شاهراه موفقیت یا عدم موفقیت کشرورها از   عنوان بهازآنجاکه مسئله آموزش کودکان در آینده تمام کشورها تأثیرگذار است و 

اکرونا جایگراه آمروزش مجرازی در نظرام آموزشری کشرور       پژوهش حول این موضوع که در دوران کرونا و پس شود میآن یاد 

. همچنرین ازآنجاکره معلمران در فراینرد آمروزش      رسد میآمیز باشد یا نه مهم به نظر  موفقیت تواند میچگونه خواهد بود و آیا 

شده  ون موضوع مطرحها پیرام آیند، نظر و عقیده آن حساب می نوعی رهبر فرایند آموزشی به کنند و به ترین نقش را ایفا می مهم

 یقیناً حائز اهمیت و راهگشا خواهد بود.

                                                           
1. aminhelal78@gmail.com 
2. 8miladkhosravi8@gmail.com 
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 یهرا  ضرعف و  هرا  یتمحردود در تحقیق پیش رو بررسی خواهیم کرد که آموزش مجازی در ایرران در دوران کرونرا برا همره     

ران ایرن  موفق باشد و معلمران نظرام آموزشری ایر     آموزان دانشساختاری تا چه حد توانسته است در انتقال اهداف آموزشی به 

آموزش الکترونیکری   های یتوانمندیجادشده و با توجه به فواید و ااز این بستر  توان میو آیا  دانند یمروش آموزشی را مناسب 

 برای غنای آموزش در دوران پساکرونا بهره جست یا نه.

 :باشد میبا توجه به هدف اصلی و مدل پژوهش، سؤاالت پژوهش به شرح زیر 

 فردی معلم، چگونه است؟ های یژگیوازلحاظ بعد  اهداف آموزشی از طریق آموزش مجازیدستیابی به وضعیت 

 ازلحاظ بعد محتوای آموزشی، چگونه است؟ دستیابی به اهداف آموزشی از طریق آموزش مجازیوضعیت 

 ازلحاظ بعد زیرساخت و فناوری، چگونه است؟ دستیابی به اهداف آموزشی از طریق آموزش مجازیوضعیت 

 ازلحاظ بعد پشتیبانی، چگونه است؟ دستیابی به اهداف آموزشی از طریق آموزش مجازییت وضع

 ازلحاظ بعد سنجش و ارزیابی، چگونه است؟ دستیابی به اهداف آموزشی از طریق آموزش مجازیوضعیت 

 در دوران پساکرونا، چگونه خواهد بود؟ دستیابی به اهداف آموزشی از طریق آموزش مجازیوضعیت 

االخره اینکه، وضعیت دستیابی معلمان خراسان جنروبی در دوران کرونرا از طریرق آمروزش مجرازی بره اهرداف آموزشری         و ب

 مدنظرشان چگونه است؟

 روش پژوهش

پیمایشی است. جامعه آماری تحقیرق شرامل کلیره معلمران      -این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و ازنظر روش، توصیفی

باشند. حجرم نمونره آمراری، معرادل      گی در مدارس استان خراسان جنوبی در حال تدریس میکه هم باشد میخراسان جنوبی 

، پرسشرنامه محقرق سراخته شرامل     ها داده یریگ اندازهتصادفی، انتخاب شدند. ابزار  یریگ نمونهکه به روش  باشد مینفر  100

پسراکرونا  پشرتیبانی، سرنجش و ارزیرابی،    فردی یادگیرنده، محتوای آموزشی، زیرساخت و فنراوری،   های یژگیوشش مؤلفه )

دسرتیابی بره   که از طریق سامانه گوگل فرم به دست نمونه آماری رسیده است و میرزان   باشد میشاخص  24 و)(پژوهی یندهآ)

)خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلری کرم(،    ای لیکرت درجه را روی یک مقیاس پنجاهداف آموزشی از طریق آموزش مجازی 

نمرره در نظرر    5تا  1از کامالً مخالف تا کامالً موافق از  ای ینهگز 5سؤاالت در طیف  یها پاسخ. برای سنجد یملمان ازنظر مع

آمار توصیفی میانگین و انحراف معیرار و نیرز جهرت مقایسره      یها شاخصاز  ها دادهوتحلیل  تجزیه منظور بهگرفته شده است. 

استفاده شده است. پایایی این پژوهش از طریق روش  یا نمونهمستقل تک  tآزمون میانگین نمونه آماری با میانگین جامعه از 

قبولی برخروردار اسرت. همچنرین     آزمون از پایایی قابل دهد میبه دست آمد که نشان  0,79آلفای کرونباخ سنجیده شد و عدد 

سرنجیده   Bartletts Testو  KMOهرای   روایی آزمون عالوه بر نظر متخصصان، از طریق تکنیک تحلیل عاملی و آزمون

 کننده روایی مطلوب آزمون بودند. و تصدیق دهنده نشانشد که 

 پژوهش های یافته

(، در بعرد  2,78گرروه نمونره )   یهرا  پاسخفردی معلم میانگین  های یژگیودر بعد  ها پرسشنامهشده از  استخراج های یافتهطبق 

، در بعرد  2,23گرروه نمونره    یهرا  پاسرخ ، در بعد پشتیبانی میرانگین  1,93گروه نمونه  یها پاسخزیرساخت و فناوری میانگین 
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. باشرد  مری  2,78گرروه نمونره    یها پاسخو در بعد پساکرونا میانگین  1,37گروه نمونه  یها پاسخسنجش و ارزشیابی میانگین 

شرده در   مشراهده  داری معنیطح و س tکمتر هستند. با توجه به مقدار  3از میانگین مورد انتظار یعنی عدد  ها یانگینمهمه این 

فردی معلرم، زیرسراخت و    های یژگیونتیجه گرفت که از نگاه معلمان خراسان جنوبی در ابعاد  توان میبررسی همه این ابعاد 

فناوری، پشتیبانی، سنجش و ارزشیابی و دوران پساکرونا وضعیت دسرتیابی بره اهرداف آموزشری از طریرق آمروزش مجرازی        

 است. تر نامطلوببین وضعیت در ابعاد زیرساخت و فناوری و سنجش و ارزشیابی  ینمطلوب نیستند و درا

تر است و با توجره   ( بزرگ3(، از میانگین مورد انتظار )عدد 3,07)گروه نمونه  یها پاسختنها در بعد محتوای آموزشی میانگین 

تیابی به اهرداف آموزشری از طریرق آمروزش     دسوضعیت  نتیجه گرفت که توان می داری معنیشده و سطح  مشاهده tبه مقدار 

 .باشد می، نسبتاً مطلوب ازلحاظ بعد محتوای آموزشی مجازی

 گیری یجهنت

ازپریش موردتوجره قررار گرفرت.      کرونرا بریش   یرری گ همره آموزش مجازی در دوران  یها سامانهآموزش الکترونیکی در بستر 

؛ امرا  دادنرد  مری ری بودند و باید خود را برا شررایط جدیرد وفرق     و دانشجویان ناگزیر به پذیرش این سبک یادگی آموزان دانش

ازآنجاکه فرایند آموزش در سیستم آموزشی کشور ما هنوز غالباً به شکل آموزش سنتی است و روش تدریس سخنرانی کره در  

آموزش مجازی، معلرم   گونه دریافت که در این توان میکنشگر است و یادگیرنده رفتاری منفعالنه دارد،  عنوان بهآن یاد دهنده 

ها بره   دارد. این معلم است که باید تالش کند تا محتوا و مطالبی را که سال تری ینسنگو  تر سختیاد دهنده وظیفه  عنوان به

ارائره   آموزان دانشپس در قالب آموزش الکترونیکی به  ، ازاینداده یمها آموزش  به آن آموزان دانششکل حضوری و رودررو با 

رو در این تحقیق تالش شد تا میزان موفقیت این سبک از آموزش در انتقال مطالب و محتوای درسی و فراتر از آن  دهد. ازاین

 در رسیدن به اهداف آموزشی از نگاه معلم سنجیده شود.

کمی و  را در بستر آموزش مجازی به لحاظ آموزانشان دانشنتایج تحقیق حاضر نشان داد که اغلب معلمان ارتباط میان خود و 

ها مهارت کافی را برای کار با لوازم آموزش مجازی ندارنرد و از برار مرالی کره      . همچنین بعضی از آندانند ینمکیفی مناسب 

هرا نسربت بره آمروزش مجرازی       . همین امر باعث شده است تا آناند یناراضها تحمیل کرده است  آموزش الکترونیکی به آن

هی مناسب برای دستیابی به اهداف آموزشری نداننرد. همچنرین ازنظرر اغلرب معلمران       نگرش مثبتی نداشته باشند و آن را را

تررین مسرائل در    منتقل شود اما یکی از مهرم  آموزان دانشمحتوای دروس این قابلیت را دارد که از طریق آموزش مجازی به 

ن کرار داشرته باشرد. طبرق نظرر      این زمینه این است که سامانه آموزش مجازی زیرساخت، ظرفیت و قدرت کافی را برای ایر 

به منابع علمی گسترده دسترسی داشرته و در کرالس درس    توانند می آموزان دانشمعلمان آموزش مجازی تنها از آن نظر که 

 اتکا و مفید است. نیز از منابع الکترونیکی درسی استفاده کنند قابل

بی در آموزش مجازی به شرکل درسرت و دقیرق صرورت     نتایج تحقیق حاضر نشان داد ازنظر معلمان فرایند سنجش و ارزشیا

داشته باشند.  ها آزموننظارتی بر صحت برگزاری  توانند ینمدر مدرسه  آموزان دانشها نیز به دلیل عدم حضور  و آن پذیرد ینم

اهرداف آموزشری   خوبی صورت نگیرد یقیناً باعث عدم دستیابی به  ترین ارکان آموزش به یکی از مهم عنوان بهکه ارزشیابی  این

 .شود می
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و نقایص ذکرشده آموزش مجازی، اغلب معلمران   ها یپوش نواردر پژوهش حاضر این موضوع مشخص شد که به دلیل همه 

گونه نتیجره گرفرت کره آمروزش مجرازی علیررغم        این توان می. پس دانند ینماستفاده از آن را برای دوران پساکرونا مناسب 

ب برای جایگزینی آموزش حضوری نیسرت. آمروزش مجرازی امکران نترایج تحقیرق حاضرر        مناس ای ینهگزمحاسنی که دارد 

امرا   کند میها را با علوم روز دنیا آشنا  و آن کند میاز منابع آموزشی و علمی فراهم  انتها یبرا به دنیایی  آموزان دانشدسترسی 

 تنهایی موفق باشد. لف بهدر رسیدن به اهداف آموزشی دروس مخت تواند ینمبه دلیل معایبی که دارد 

ارزیابی وضعیت آموزش مجرازی در مراکرز آمروزش    "( با عنوان 1391نتایج تحقیق حاضر با نتایج پژوهش جهانیان و اعتبار )

که بر عدم کارایی مناسب آموزش مجازی و نگرش منفی دانشرجویان   "تهران از دیدگاه دانشجویان یها دانشگاهالکترونیکی 

 ی تأکید دارد، مطابقت دارد.نسبت به آموزش مجاز

طراحی چرارچوبی بررای عوامرل مرؤثر برر      "( با عنوان 1390همچنین نتایج تحقیق حاضر با نتایج پژوهش الهی و همکاران )

 مطابقت دارد. "گرایش دانشجویان مجازی به یادگیری الکترونیکی و سنجش آن

 ، خراسان جنوبیمان، پساکرونااهداف آموزشی، آموزش مجازی، دوران کرونا، معل واژگان کلیدی:

 منابع
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 تجارب زیسته معلمان مقطع ابتدایی در عصر کرونا

 ، مشهد، ایران، دانشگاه فردوسیریزی درسی آموخته دکتری برنامه مدرس دانشگاه فرهنگیان مشهد/ دانش، 1محمدحسین بهرامی

 د، ایراناستادیار دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی، مشه، 2یانشجاع یرمسید عباس 

 آموخته دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران دانش، 3امیر رفسنجانی

 مقدمه

 ایر و  یافتره  جوامرع اعرم از توسرعه    یدر تمرام  یتر یترب یهرا  تررین ترجمران   از مهرم  یکی عنوان بهامروزه نقش و تأثیر مدرسه 

خصوص در  به یانسان یروین تیترب یرو میعظ های گذاری یهسرمااز کشورها اغلب  یاریتوسعه اثبات شده است. در بس درحال

)بهرامری،   کنرد  مری  کشرور کمرک   یبه آهنگ رشد و بالنردگ  یافته یتترب یروی؛ چراکه نشود میوپرورش انجام  بخش آموزش

دهرد الزم   نحرو انجرام   نیو آن را به بهترر  ردیرا به دوش گ میرسالت عظ نیوپرورش قادر باشد ا آموزش نکهیا ی. برا(1398

 کننرده  یفو تضع یدکنندهعوامل تهد نیدر رفع ا ینقادانه سع یدیخود را شناخته و با د یو درون یدرون های یاست ابتدا دشوار

و  یآموزشر  یهرا  فرصت ی مبادلهآموزش و  یاتیعمل های پایگاه عنوان به مدارس .(2020، 4)هریشبرگ و همکاران داشته باشد

 یبحرانر  طیجامعره را در شررا   تواننرد  می یدرس ی برنامه بر یهجبهه با تک نیفرماندهان خط مقدم ا ی مثابه و معلمان به یتیترب

هماهنرگ   بینری  پریش  یرقابرل و احتماالً عوامل غ یبهداشت ،یاخالق ،یفرهنگ ،یاقتصاد راتییها را با تغ کرده و آموزش تیهدا

برر   یمیترأثیر مسرتق   یبهداشرت  یها بحران نیاز ا یکی انعنو به 6کرونا روسیو وعیش. (2019، 5هنگ و همکاراناست ) کنند

برنامه  قیوپرورش از طر آموزش .را دستخوش تحول ساخته است یمطالب درس یها وپرورش داشته و آموزش آموزش ی نحوه

 طی( و فضرا و محر  1392، گوترک ) آمروزد  یمر  رانیها را به فراگ و دانش ها مهارتاست  انیو ع یکه شامل برنامه رسم یدرس

 سرتم یدر س یمؤثر است )همان(. موضروعات مختلفر   آموزان دانش یو فکر یاجتماع یها نگرش یریگ در شکل زیآموزشگاه ن

. برنامره  (2020، 7)بلردری و فوسرتر   گذارد که بر آموزش تأثیر می یبرنامه درس ی ینهدر زم ویژه بهوپرورش وجود دارد،  آموزش

و  اتیفرضر  جره یپنهران نت  یاز موضروعات برنامره درسر    یاریاست. بسر  یونکن یزبرانگ از موضوعات بحث یکیپنهان  یدرس

از  یآگراه  ن،ی؛ بنرابرا شرود  نمری منتقرل   ای شود نمی جادی، اشود نمیابالغ  یریادگی طیدر مح یرسم طور بهاست که  یانتظارات

برنامره   یو ترأثیر بره سرزا    نقش (.2015، یدارد )آلسبا یو مثبت یمنف گیرد میپنهان موردتوجه قرار  یموضوعات برنامه درس

 ی. برنامره درسر  دش یدستخوش تحوالت یمجاز یها و در قالب آموزش آموزان دانشدر آموزش  (مدارس طیمح)پنهان  یدرس

مدرسه، برا تمرام    یآموزش طی. بلکه مح(2020، 8)شرینگتون دهد میآن را درس  یمعلم چیشده و نه ه نوشته ییپنهان نه درجا
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 طیکرونا در مدارس تحت تأثیر مح روسیو وعیقبل از ش آموزان دانش( 1398 ،ند)عالقه ب دهد می آن را آموزش اتش،یخصوص

 شود میوضوح احساس  آن به یخال یکه در حال حاضر جا گرفتند یقرار م یطیو شرا

 روش پژوهش

برر مطالعرات    ینر نگاشرته شرده اسرت. روش پرژوهش مبت     تیو ترب میدر تعل 1یفیک یکردهایاز رو گیری بهرهپژوهش با  نیا

از منظرر   دهیر از پد قیعم یفیاست. توص نیمع ای یدهتجارب افراد از پد ینوع پژوهش هدف بررس نی. در ااست 2یدارشناسیپد

است که  یعامل جربه(. ت1398 ،مهرمحمدیمربوط را بهبود بخشد ) یمعنا میرمستقیغ ای میمستق صورت بهاز افراد تا  یگروه

متفاوت  یتا از منظر افتهی تر یقعم یکه مورد غفلت واقع شدند، درک ییه با مسائل بزرگ و قلمروهابا استفاده از آن در مواجه

( اسرت. نمونره   1978 ،4یزیر طررح کال )بر اسراس   حاضردر پژوهش  یدارشناسیپد یالگو(. 1398، 3شورت) میبنگر عیبه وقا

 یلیدر سرال تحصر   طرقبره شراندیز  و دوم شهرسرتان  اول  ییپژوهش، دوازده نفر از معلمان زن و مرد مقطع ابتردا  نیا یآمار

انتخراب   اری. معاند شده، انتخاب ها داده 5یبه اصل اشباع نظر دنیگیری هدفمند تا رس اند که به روش نمونه بوده 1401-1400

به  لیو تما دسته از معلمان نیا یو نقاد ینوشتار های ییتوانا ،یکنشگر ،یمند پژوهشگران از دغدغه هیافراد، شناخت اول نیا

پژوهش،  تیگذاشتن اهداف و اهم انیدر م ،یمالحظات اخالق تیافراد، پژوهشگران با رعا نیا ییاز شناسا پس .است شرکت

پرژوهش، از   هرای  یافتره تائیرد اعتبرار    منظرور  بره  برود. نظرات  یو عدم افشا یعدم اجبار در پاسخ به تمام سؤاالت، محرمانگ

اطالعرات و   آوری جمرع  انیر جر قیر دق تیبا هردا  7یریپژوهشگران و اعتمادپذ ینیبازب ودخ با روش 6یریدپذییتا های یکتکن

قررار   شروندگان  مصراحبه ؛ در اختیرار  ها مؤلفهید پذیری پس از استخراج تائبرای  استفاده شده است. 8پژوهشگران یهمسوساز

ی شرد کره شررایط حراکم برر پرژوهش و       پژوهش است. عالوه برر ایرن سرع    های یافتهدلیلی بر تائید  ها آنگرفت و که تائید 

پرس   نیهمچن پژوهش ایجاد گردد. های یافتهی به تصویر کشیده شود تا توصیف غنی جهت تائید خوب بهمفروضات پژوهشگر 

 یابیر ارسال شد ترا از صرحت معنا   کنندگان شرکتاز  یشده به برخ استخراج نیمضام نیتوسط محقق ها یافتهوتحلیل  از تجزیه

 جدول شماره یک مشخصات مشارکت کندگان پژوهش را نشان داده است: ود.حاصل ش نانیاطم

 پژوهش کنندگان مشارکتمشخصات  -1جدول 

                                                           
1.Qualitaive Approach 
2. Phenomenology 
3.schort 
4. Colaizzi 
5.Theoretical saturation 
6.Credibility 
7.Dependability 
8. investigator triangulation 

 پایه تدریس سابقه تدریس تحصیالت جنسیت شماره
 دوم 15 ارشد کارشناسی زن 1کد شماره 
 اول 18 کارشناسی زن 2کد شماره 
 چهارم 19 کارشناسی ارشد مرد 3کد شماره 

 ششم 23 کارشناسی زن 4ه کد شمار
 اول 22 دانشجو دکتری زن 5کد شماره 
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 پژوهش های یافته

 بدون اطالع رانیآگاه و فراگ یمقوله اول نظام آموزش -1

 قیر از طر یبره آمروزش مجراز    یآمروزش حضرور   لیآمروزش و تبرد   میکرونا و تحت تأثیر قرار دادن مستق روسیو وعیبا ش

از زبران معلمران    ریر ز یهرا  به نمونه توان میشده که  یخوش تحوالتپنهان دست یبعد از برنامه درس نیا یاجتماع یها شبکه

 مورد مصاحبه اشاره کرد.

 بخشی از کدگذاری مصاحبه عمیق با معلمان -2جدول 

کرد. معلمان برا   یتلق آموزان دانششدن  یدر اجتماع رگذاریتأث یعامل توان میرا  لیقب نیاز ا یاز عوامل فوق و موارد یاریبس

به مقاصد  دنیرس یها را تحت کنترل درآورده و برا آن یها تا حدود پنهان در آموزش یبرنامه درس رگذاریعوامل تأث ییشناسا

پنهان  یبرنامه درس نیبه کم کردن فاصله ب تواند میر آموزش د آموزان دانش مشارکت کنند. می فادهها است خود از آن یآموزش

 یبه اهرداف آموزشر   لیو م یریادگی یبرا یباعالقه و آگاه رندگانیادگی یمشارکت نیو آشکار کمک کند. در صورت وجود چن

د تا رفتار خود را کنن تالش می ،یابیارزشمدارس از تأثیر نوع برخورد در هنگام  یدر صورت آگاه نیتالش خواهند کرد. همچن

 ییپنهان را شناسا یعوامل مؤثر در برنامه درس دی. پس مدرسه باندینما میمطلوب تنظ های یشو گرا ها ارزش تیتقو منظور به

 پنجم 18 کارشناسی مرد 6کد شماره 
 ششم 21 کارشناسی مرد 7کد شماره 
 چهارم 12 کارشناسی ارشد زن 8کد شماره 
 سوم 16 کارشناسی زن 9کد شماره 
 سوم 27 یپلمد فوق زن 10کد شماره 
 مدو 24 کارشناسی مرد 11کد شماره 
 پنجم 13 کارشناسی ارشد زن 12کد شماره 

نید
 ی

و 

الق
اخ

 ی

 ینکهاالن باامتأسفانه  یکرد ول ما در کالس کمک می یها به آموزش یلیها در نمازخانه و خواندن نماز به جماعت خ : حضور بچه6شماره  کد -
 .رنیبگ ادیرو  نمازخواندنکالس من نتوانستند خوب  آموزان دانشاز  یچند ماه گذشته هنوز بعض

در خصوص  یها سؤاالت جالب ها صحبت کنه بعد سر کالس واقعاً بچه بچه یکرد تا برا دعوت می یروزا که مدرسه روحان ی: بعض3 شماره کد -
 .پرسیدن یم ینیمطالب د

نگ
ره

ف
 ی

نقش خانواده و احترام به  تی. ارزش و اهمگفتم یغیرمستقیم م صورت بهبدم  ادیها  به بچه خواستم میرو که  یمواقع نکات شتری: ب11شماره  کد-
 داد. ادی شد یم طوری ینروزا کمرنگ شده رو فقط ا نیترها که واقعاً ا بزرگ

من اصرار  یول شهیما رومون نم گفت یمادر و پدرتون هست. اکثراً م دست دنیمشق امروز شما بوس گفتم یها م به بچه ی: گاه4شماره  کد-
 که حتماً انجام بدن. کردم می

دن
ب

 ی
 .گرفتند یم ادیتر بودن و مطالب رو بهتر  آماده یلیواقعاً اون روز خ کردن یصبحگاه ورزش م یها تو که بچه ی: زمان10شماره  کد -
 کنم تا روند رشد اونا بهتر باشه شتریزنگ علوم و ورزش و ب یها تو چهب یها وجوش جنب کردم می ی: سع3شماره  کد -

ی
اد

ص
اقت

 

ها رو به  بچه خواستم می نیاز والد ای میکرد از بوفه مدرسه شروع می دی( با خریاضیر میوکتاب )مفاه آموزش حساب یبرا شهی: هم5شماره  کد -
 .گیرند می ادیرو  یدارن همه چ نیروت صورت بهها  که بچه شده یببرند و حساب پول رو از اونا بخوان. االن جور دیخر
چطور  گرفتند یم ادی آموزان دانشبود و  یخوب زیتوجیبی واقعاً چ کنم پول بدن. فکر می یبیتوج ها پول به بچه خواستم می نی: از والد7شماره  کد -

 انداز کنند. خرج کند و پس

ی
اع

تم
اج

 

 .رندیبگ ادیرو  یاونا کار گروه شد یها باعث م کالس و انجام فعالیت ها در بچه یبند : گروه2شماره  کد -
 نهیزم نیو ا کردم میبه کالس دعوت  یدروس مثل قران و نقاش یآموزش برخ یباالتر برا یها خوب سال آموزان دانش: از 3شماره  کد -

 کرد. می ایمه مدرسهی ها رو تو بچه های یدوست
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براال   ر(. با توجه به آنچه ذکر آن د1385عمل کند )ملک،  تر یآموزش منطق یو اجرا یها در طراح کند و با در نظر گرفتن آن

پنهران در سرطح    یبره برنامره درسر    آمروزان  دانشوپرورش  آموزش یفت اغلب معلمان و عوامل مدرسه براگ توان میگذشت 

 یاهرداف اصرل   شتریباشد که ب نیا تواند میمعلمان  یها گفته لیبا توجه به تحل زیامر ن نی. علت اشوند میمتوسل  یکشماره 

قادر بره   آموزان دانشدارد که  یو مفهوم یجنبه نظر شتریب نیادیسند تحول بن دیکرغم تأ علی شده یانب یدرس یکه در محتوا

 یاهداف آموزش یورا یکنند که ارزش قلمداد می یخواندن یها را متون ها تنها آن و متأسفانه خانواده ستندیها ن از آن یدرک برخ

. در دوران دادنرد  مری آموزش  زانآمو دانشپنهان به  یمهم را در قالب برنامه درس یمقوالت ارزش نیا ریندارد. لذا معلمان ناگز

 نیچنر  یخرال  یگیررد و قطعراً جرا    ها صورت نمی آموزش نیاز ا یاریبس یحضور صورت بهعدم امکان آموزش  لیکرونا به دل

 بود. میشاهد خواه آموزان دانش یخانوادگ یو حت یآموزش یها بعد در زندگ را سال یمقوالت مهم

 اطالع یب یشآگاه و نظام آموز رانیمقوله دوم فراگ -2

از جرو   ،یتر یموسسره ترب  کی یپنهان مطلوب را از ساختار سازمان یبرنامه درس کی عتیمربوط به طب یها سرنخ آموزان دانش

و همره معلمران الزم    یبرنامه درسر  زانیر . طرحآورند میمتقابل معلم و شاگرد به دست  یها واکنش عتیآن و از طب یاجتماع

متقابرل معلرم و شراگرد را در مقردار و      یهرا  و واکرنش  یو سراختار اجتمراع   یتیترب موسسه کیسازمان  رومندیاست که اثر ن

 لور،یمردون باشرد )سر    ریر غ یبرنامه درسر  کی انگریب تواند میعوامل  نیکه ا ندینما ییشناسا آموزان دانش یریادگی یچگونگ

دوم  ی کرونا مطمح نظر قررار دادن مقولره   وسریو وعیاز ش یو بحران ناش یتوجه به دوران کنون با(. 1380 س،یالکساندر، لوئ

 یمجراز  یهرا  از استفاده از شبکه یناش راتی. ابعاد تأثکند می دایپ ای یژهو تیاهم یمجاز صورت بهو آموزش  یدر برنامه درس

 هستند. راتیتأث نیدر معرض ا یسادگ به آموزان دانشاکنون  است و هم یاریبس تیاهم یدارا

 اطالع یب رانیو فراگ ینظام آموزش -3

 نیر . اشرود  مری  داریر است که در مدرسره پد  یا و حرفه یرفتار یالگوها یبرخ ی سابقه یب یپنهان مروج و مجر یدرس برنامه

از برنامه  یآگاه نی. عالوه بر ادهد میو... را شکل  ی، جامعه، دانش، آگاهآموزان دانشدارد که معلمان،  یبرنامه عناصر مختلف

پنهان  یسطح از تأثیر برنامه درس نیسوم در (.126تر است )همان، ص  روشن ای یندهرکت به سمت آح تیپنهان از مز یدرس

پنهان  یو معلمان از عواقب برنامه درس یو نه نظام آموزش رانیقلمداد کرد، نه فراگ زیسطح ن ینتر آن را خطرناک توان میکه 

قسرمت از   نیر وپرورش شرود. در ا  آموزش ی در عرصه یاریسطح ممکن است منجر به بروز مشکالت بس نیندارند. ا یاطالع

 میبتروان  قیطر نیو از ا ردیصورت گ یباهم نگر یجامع نوع صورت بهسخنان معلمان  یبر آن است تا با واکاو یپژوهش سع

 .میکرده و عوامل مؤثر را ارتقا بخش یریجلوگ ندهیمخرب آن در آ راتیکرده و از بروز تأث بینی پیشعوامل را  نیا



 

342 
 

 
 در پاندمی کرونا پنهانابعاد برنامه درسی  -1شکل 

 گیری نتیجه

پنهران   یدر کنار آموزش و پرداختن به برنامه درسر  آموزان دانشتأکید بر پرورش  تیو ترب مینظام تعل یتوجه به اهداف عال با

و تأکیرد نظرام    دیر ت واقرع گرد بعد از آمروزش مرورد غفلر    نیکرونا ا روسیو وعیبا توجه به ش ی. در دوران فعلیابد می تیاهم

پنهران در دوره   یبرنامره درسر   تیاهم یهدف بررس . پژوهش حاضر باافتی دیتشد یرسم یو مدارس بر برنامه درس یآموزش

آمرده از   دسرت  به های یافته. شدبرنامه انجام  نیهای غفلت از ا کرونا در سطح کشور و با توجه به چالش روسیو وهیش یبحران

 هیر برر رو  شرتر یب یمجراز  یها آموزش ندپنهان نشان داد، رو یبرنامه درس ی گانه در قالب سطوح سه نیوالدتجارب معلمان و 

در معررض آن قررار داشرتند در     آمروزان  دانرش پنهان در مدرسه که  یاستوار است. غفلت از برنامه درس یآموزش برنامه رسم

 یو اجتماع یروان ،محیطی یستز ،یبدن ،یاقتصاد ،یفرهنگ ،یو اخالق ینید ی گانه هفت یها سطوح اول و دوم در قالب مقوله

پنهران از زبران معلمران و     یغفلرت از برنامره درسر    یمنف یامدهایدو سطح پ نیبا توجه به شواهد موردتوجه قرار گرفت. در ا

سطح  در بود. زانآمو دانشرشد و کمال  های جنبهپنهان در  یبرنامه درس میاز نقش مستق یحاک ها یافتهمشهود است.  نیوالد

مقولره   نیر ا هرای  یافتره استخراج شده است.  کنندگان شرکت فاتیو توص اناتیب یو عبارات از ورا نیاما مضام هیرو نیسوم ا

. اگرر  باشرد  مری  روسیر کرونرا و  وعیپنهان در دوران شر  یمثبت برنامه درس یامدهایو پ راتیتأث یاز کمرنگ شدن برخ یحاک

پنهان را تحت پوشش مجدد  یبرنامه درس تواند میپنهان را آشکار کند و تحت نظارت درآورد  های یامپ نیا یآموزش یها نظام

بیشتری را در امر تربیت و برنامه  تعمقبه این مضامین و مفاهیم  و معلمان با توجه زانیالزم است برنامه ر نیقرار دهد؛ بنابرا

 درسی رسمی وارد کرده و مدنظر قرار دهند.را چون جعبه سیاه در برنامه  آندرسی پنهان داشته باشند و 

 برنامه درسی، پاندمی کرونا، تجارب زیسته، معلمانواژگان کلیدی: 

 منابع

 یفصلنامه روانشناس، مقابله با آن یو راهکارها آموزان دانشکرونا در  یماریب یشناختی و آموزش روان یامدهایپ(. 1399خدیجه ) حسینی، ابوالمعالی
 .166-153: 56، شماره 15، سال ییالمه طباطبادانشگاه ع یتیترب

 ، تهران: نشر دیدار.یمتداول در علوم رفتار یکردهایرو خته؛یو آم یو کم یفیک قیهای تحق بر روش یا مقدمه(. 1387بازرگان، عباس )
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و  یریگ مطالعات اندازه. یین دوره ابتدااز عملکرد معلما یابی(. الزامات ارزش1399طاهره. ) ،کالته جاویدی و بهروز ،مهرام ؛نیمحمدحس ی،بهرام
 .134-101 :30، شماره 10 ، دورهیآموزش یابیارزش

 المللی بین کنفرانس نیدومپنهان،  یبرنامه درس(. 1395هادی ) قلعه، پا سمیعی حامد و موخر، سندگل امیرحسین؛ مقدم، خیجی، علی؛ سعیدی
 ، تهران.یتیدر علوم ترب نینو یکردهایرو

چاپ  نژاد،ی خو ، ترجمه غالمرضابهتر یریادگیو  سیتدر یبرا یدرس یزیر برنامه(. 1380ی ). آرتور جسیام، لوئ امیلیالن، الکساندر. وگ ی. جلوریس
 .یششم، مشهد: انتشارات آستان قدس رضو

 روسیر و وعیشر  در زمران  یاجتمراع  یها با شبکه یهای آموزش مجاز اول از چالش ییدوره ابتدا آموزان دانش نیتجارب والد یواکاو(. 1399) مایش
 .101-74: 40شماره  ،یتیترب های پژوهشفصلنامه ، کرونا

 ،رانیا یدرس فصلنامه مطالعات برنامهمعلم،  کی های یت: رواکوچرو ریمدرسه عشا یریادگیفرهنگ (. 1391ی )مصطف ،یعبدلو  عطاران، محمد
 .64-45: 25سال هفتم، شماره 

 ، چاپ دوم، تهران: نشر روان.وپرورش آموزش یشناس جامعه(. 1398عالقه بند، علی )
 .یچاپ پنجم، تهران: نشر ن .یلیجل یترجمه هاد ،یفیک قیبر تحق یدرآمد(. 2006فلیک، اووه )

 ؟ چاپ پنجم، تهران: انتشارات مدرسه.میمند کن چگونه کودکان و نوجوانان را به مطالعه عالقه(. 1392) ماشااهلل ،یکاربخش راور
 تهران: انتشارات سمت. زدهم،یسرشت، چاپ س ترجمه محمدجعفر پاک ،یتیو آرا ترب یمکاتب فلسف(. 1392ال ) الدجر. گوتگ

 .سمت دوم، تهران: انتشارات راستی. وچشماندازها کردهای: نظرگاهها، رویپنهان در برنامه درس یبرنامه درس(. 1398مهرمحمدی، محمود )
، رفتراری  علوم در نینو های یشرفتمجله پ پنهان و نقش آن در مدارس یبرنامه درس(. 1396) جهی. خدیآباد صادق یخدابخش و احمد یدس ی،هاشم
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 از راه دور یادگیری در قدرت درجات تغییر و آموزش شدن مجازی

 ریزی درسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان، مشهد، ایران برنامه آموخته دانش، 1ندلمرضیه که

 مقدمه

از طریق ابزارهای ارتباط الکترونیکی مجریان برنامره درسری    آموزان دانشبا شیوع پاندمی کرونا و یادگیری در موقعیت منزل 

یرادگیری، سراختار و    -موزش، مکان یراددهی های خاصی ازنظر زمان و طول دوره آ مدارس که تا پیش از بحران در چارچوب

در جریران   دادنرد  مری های ارزشیابی همواره انواعی از الگوهای مصوب را مورداسرتفاده قررار    ها و منش و روش قواعد تدریس

غیرحضوری شدن آموزش دچار فقدان الگو و عدم امکان اجرای برنامه درسی با مختصات آموزش حضوری شدند. لرذا تبعرات   

 های جنبهشدگی از چارچوب سنتی آموزش به ابعاد مختلف میدان آموزش و پروش ازجمله کارکردهای مورد انتظار در این آزاد

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز تسری یافت. در این خصوص؛ بحران تعطیلی مدارس در دوران کرونا سبب گردید ترا شراهد   

درس باشیم و در گفتمان عمومی و تخصصی تعلریم و تربیرت از   در کالس  2تحوالت جدی در مناسبات قدرت و مظاهر اقتدار

 سعی شده است تا بدین سؤاالت پاسخ داده شود: یک تغییر و گاه تهدید یاد شود. در این مجال کوتاه عنوان بهآن 

 درجات قدرت و نحوه اقتدارگرایی معلمان در دوران کرونا دستخوش چه تغییراتی شده است؟ -

 پذیر است؟ اقتدارگرایانه پیشین در دوران پسا کرونا معقول و امکان یها شیوهآیا بازگشت به  -

 برنامه درسی در معرض قدرت، انضباط، اقتدار

ماشرین  »یرک   براهم تخصصری کره    هرای  دانشانضباطی عادی و روزمره و  های فناوری انواع از طریقبرنامه درسی مدارس 

فضرا   دهری  سرازمان  و تنظیم انضباطی از طریق های فناوری(. 2021، 3گریمالدی و بال) شود میل اعما، سازند میرا « آموزشی

برا کمرک    پرذیرد و  صرورت مری  ت( احرکر  و ، وضرعیت هرا  سرمشرق ول زمانی( و فعالیت و رفترار افرراد )  ازمان )جد (،)معماری

 (.1982، 4دریفوس و رابینو)آید  درمیاجرا  به پیچیده نظارت های سیستم

از رویکردهای اقتدارگرایانه از نوع سلطه فیزیکی  رت را بررسی نموده و حرکت آن را پس( سیر تحولی مفهوم قد1984فوکو )

، برای معنایابی عبرارت اقتردار   نماید میمطرح سمت میکرو فیزیک قدرت و توزیع آن در رفتارهای اجتماعی  مجازات محور به

 به معنی نوعیاقتدار در تعاریف جدیدتر،  .اه شودبایست با نوعی مسامحه همر در این برهه زمانی تأکید بر سلطه و خشونت می

اقتردار  درواقرع  رابطه نزدیک دارد.  "نفوذ "با مفهوم و  (1394مبتنی بر رضایت است )اسماعیلی و همکاران،  وقدرت مشروع 

ست کره بره رهبرری    عاملی ا مثابه بهاست بلکه  قدرتاز  تر بادوامبا اطمینان تر و  تنها نهیکی از مؤثرترین اشکال نفوذ است و 

در ادامه، نکاتی در مورد ترأثیرات مهراجرت از شریوه    انجام دهد.  را تا با کمترین استفاده از منابع سیاسی کنترل کند میکمک 

انضرباطی از   هرای  فناوریای که مستوجب  آموزش حضوری به آموزش راه دور و دیجیتالی با تأکید بر تغییر مختصات آموزشی
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ت( احرکر  و ، وضرعیت هرا  سرمشرق ول زمانی( و فعالیت و رفترار افرراد )  ازمان )جد (،فضا )معماری دهی سازمان و تنظیم طریق

 .شود میهستند مطرح 

 های گوناگون اقتدار تغییر مناسبات قدرت در صورت

ر ممکن است در بعضی منراطق چگرال تر   اگرچه  انکار دارد ی غیرقابلنفوذدر مدارس نیز  روابط قدرت، اسر جامعهتسرهمانند 

هایی که عموماً قردرت را برا نروعی از تحکرم و      (. یکی از محل1987فوکو،) به نظر برسد تر ضعیفنیز  برخی مواردباشد و در 

نروع اقتردار را بررای     5(، 1960) 1فرنچ و راونمالحظه کرد، موضع اقتدار معلم در کالس درس است.  توان میگاهی خشونت 

ضمن برشرمردن هریرک، از منظرر جابجرایی مناسربات قردرت بره سربب تغییرر           برند که در ادامه میمعلم کالس درس نام 

حاکم بوده است، نکراتی   19انضباطی پیش از شرایط بحران متأثر از اپیدمی کووید  های فناوریهایی که برای استقرار  ویژگی

 :شود میمطرح 

، اقتدار دارند. نقش معلرم مروارد خاصری از    کند میرا ایفا  ها آننظر از اینکه چه کسی  ها صرف برخی از نقش: 2اقتدار قانونی -

ن منظر بپذیرند که با این نروع  آکه معلمان نقش و جایگاه معلمی را از  کند می. این اقتدار اقتضا گیرد میاقتدار قانونی را در بر 

لروین  ) سمی و قانونی استچه رفتاری داشته باشند زیرا دارای صالحیت ر آموزان دانشتعیین کند که  تواند میاختیارات، معلم 

یرادگیری   -یاددهی های زمانو تغییر مکان آموزش و شناور شدن  ها شدن آموزش غیرحضوریدر این میان  (2014، 3و نوالن

 توانسته است این جنبه از اقتدار معلمان را تا حدودی زیادی دستخوش ضعف و اختالل سازد.

برای نمایش اقتدار خود استفاده کنند مانند نمره، مسئولیت ویژه، امتیاز،  ها داشپااز برخی  توانند میمعلمان  :4اقتدار تشویقی -

کره   به باال یا پایین یک نمودار رنگری  آموزان دانش از قبیل حرکت دادن هایی پاداشهای حضوری  . در آموزشتوجه و تشویق

کره در   هرایی  تشرویق و انرواع   زبران بردن   برا  هرایی  سرتایش خوب )یا بد( به والدین،  های گزارش، دید همگان بود معرض در

نوعی از اقتدار مشرروع   (1389و همکاران، )مصرآبادی  شد می آموزان دانشچهره به چهره موجب رضایت خاطر  های مناسبت

آموزش الکترونیکی سخت و یا  های محیط در ها آنرا برای معلمان به ارمغان آورده بود که بسترسازی برای اجرای بسیاری از 

در فضرای جدیرد    هرا  پراداش در دریافرت انرواع    آموزان دانشمعلمان شاهد تغییر ذائقه  که اینکافی است، ضمن  تأثیراتد فاق

 هستند.

مجرازات دارای انرواع   . شناسریم  مری اقتدار وی در تنبیره و مجرازات    عنوان بهسنتی ما اقتدار معلم را  طور به: 5اقتدار تنبیهی -

)بیرانی،   روحی، توبیخ کتبی، اخراج از کالس و گاهی محرومیت از مدرسره  های آسیبعمال ا ،توجهی بیمتنوعی است ازجمله 

که بسریاری   شوند میمواجه  آموزان دانشلیکن در آموزش الکترونیکی و راه دور، معلمان با خطاهایی متفاوت از سوی  (1378

محکروم   های روشمجازات مناسب برای آن و نیز لذا تعیین روش تشخیص میزان جرم و شناسایی  اند نکردهرا تجربه  ها آناز 

 را با چالش و سختی مواجه ساخته است. کردن خاطیان، اقتدار تنبیهی معلم

                                                           
1. French & Raven 
2. legal/Legitimate 
3. Levin & Nolan 
4. incentive 
5. punishment 



 

346 
 

نوعی  قدرتمند استآموزشی مهارت در تدریس و توضیح و انتقال مواد  ازنظردر یک کالس با معلمی که  :1اقتدار تخصصی -

، و همکراران )مصررآبادی   آورد میفراهم  بر یادگیریبیشتر تأکید ه و مشروع از که تصویری موج شود میایجاد معلم در اقتدار 

و با جزئیات بیشتر، تأثیر اقتدار علمری و   شده بندی طبقهبه سطح وسیعی از علوم  آموزان دانشدسترسی آزاد  وجود بااین (.1389

 .دهد میین اقتدار را انتقال جویشگر دانش بخشی از ا عنوان به آموز دانشو به  نماید میتخصصی را کمرنگ 

. استها  به آناز طریق احترام و محبت  آموزان دانشمعلم در قلب نفوذ اقتدار محترمانه به معنای : 2/ محترمانهاقتدار مرجعی -

های الکترونیک سربب   های حضوری و ضعیف شدن تعامالت عاطفی در بستر آموزش از فضای آموزش آموزان دانشدور شدن 

 (.1389 و همکاران، آبادی مرجعیت معلم و اقتدار ناشی از آن نیز به طرز محسوسی کاهش پیدا کند )مصر شده است که

های اقتدارمحورانه  و اتخاذ یک یا چند مورد از نقشترکیبی از مبانی اقتدار بستن  با به کارمعلمان پیش از پاندمی کرونا، اغلب 

نمودند. برا تغییررات    بر آن انتظارات برنامه درسی را برآورده می و با تکیهای که مطرح شد کالس درس خود را مدیریت نموده 

هرای اقتردار    های ارتباطی برای آموزش طی دوران شیوع کرونرا رخ داد برخری از ایرن صرورت     و روش ای که در رسانه عمده

 هرای  اقتردارگری  وکاسرت  کرم  بری ال درجات قدرت خود را کمابیش از دست دادند و از کارایی اولیه خود فاصله گرفتند. لذا انتق

سنتی به شرایط جدید توسط معلمان با توجه به تغییر درجات و مناسربات قردرت در کرالس درس امرری معقوالنره بره نظرر        

 ای از انواع و اشکال اقتدار را در کالس درس ایجاد نمود. بایست تعاریف تازه رسد و می نمی

 گیری نتیجه

ی الکترونیک و مجازی، قدرت متمرکز در دست مدارس و در چنرگ  ها رسانهنالین و در بستر های آ آموزش که نیابا توجه به 

3میکررو فیزیرک قردرت    معلم را توزیع کرده و امروزه با
ی مواجره هسرتیم کره    ا مدرسره ( در حروزه آمروزش   1984فوکرو،  ) "

ی ا هیروزمرره و نهادهرای حاشر    های شیوه کار، یها ها، محل خانوادهمانند یک جامعه  را به زوایای گوناگونقدرت ی ها گاهیجا

شرود و مسرئله توزیرع     فیبرازتعر بایست بازآرایی و  لذا الزم به تذکر است که روابط قدرت در پسا کرونا می. سری داده استت

ن نفوذ و ، همراه با میزاها برنامهها و  ی محیطی و اپلیکیشنها رسانهها،  ، اولیا و خانوادهآموزان دانشقدرت در مراجعی همچون 

 هر یک در مناسبات قدرت موردتوجه قرار گیرد. راتیتأث

 قدرت، اقتدار، آموزش مجازی، یادگیری از راه دورکلیدی:  واژگان

 منابع

 .25-22: 148، شماره رشد معلممدیریت کالس در مطالعه تطبیقی با نظام مدیریت سازمانی(، )(. منابع قدرت معلم 1378بیانی، فاطمه )
در شرایط اعمال منابع مختلف اقتدار معلم،  آموزان دانشهای  انضباطی (. بررسی میزان بی1389جواد، بدری، رحیم و واحدی. شهرام )مصر آبادی، 

 .135-157: 19سال پنجم، شماره  دانشگاه تبریز(، روانشناسی)شناختی  نوین روان های پژوهش
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 آموزش یها فرصت وها  چالش موضوع درشده  انجام تحقیقات تحلیلی بررسی

 19 کووید بحران عصر در مجازی

 دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران ،1سیده فرانک موسوی

 یک، تهران، ایرانواحد الکترونارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی،  ی کارشناسیدانشجو ،2حیدرنژاد معصومه

 دانشگاه آزاد اسالمی، آبادان، ایران ی ارشد زبان و ادبیات عرب،کارشناس ،3سعید ثابت زنگنه

 یرانی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات، تهران، اکارشناس ،4حسن حریصی قلعه علی خوانی

 یک، تهران، ایرانواحد الکترون اسالمی، آزاد دانشگاه تکنولوژی آموزشی، کارشناسی ارشد ،5سیده فریبا موسوی

 مقدمه

 آموزشی های نظام در تحصیلی پیشرفت اجتماعی، پیشرفت های مالک از یکی. است تحول و پیشرفت عصر امروز، عصر

 از این، بر عالوه. باشد می تحصیلی پیشرفت چگونگی آموزشی، یها نظام دغدغه ترین بزرگ از یکی عبارتی، به. است

 فراگیران، ن،معلما ایبر ارههمو که شود می یاد پیشرو شیزموآ یها نظام یابیارز شاخصترین  مهم عنوان به لیتحصی پیشرفت

 یکی ن،گیرندگادیا تحصیلی پیشرفت دیگر، سوی از. ستا برخوردار باالیی همیتا از تربیتی نمحققا و پردازان یهنظر ،لدینوا

 و دانش توان می را تحصیلی پیشرفت اساس، این بر. شود می بمحسو نیز نمعلما دعملکر یابیارز های مالکترین  مهم از

 .دانست یادگیری -یاددهی فرایند بستر در آموزشگاهی موضوعات قالب در فرد اکتسابی وشده  آموخته مهارت

 و مدرس حضوری آموزش در. بود( سنتی) یحضور در کشور ما آموزش آموزش شیوه ینتر متداولدور  چندان نهی ا گذشتهدر 

 دقیق زمانی برنامه دارای آموزش نوع این. شد یمارائه  حضوری صورت به مطالب و داشته فیزیکی حضور کالس در آموز دانش

 تاریخ طول در دنیا، مدارس اکثر .بود چهره به چهره و زنده صورت به روش این در ارتباطات و تعامالت و بوده مشخصی و

 .اند کرده استفاده آموزش سنتی از وپرورش آموزش

 در ناخواسته طور به را کشور یها آموزش بیشتر آنالین و مجازی آموزش گردیده باعث روزها این در کرونا ویروس اما شیوع

 ها یدئوکنفرانسو و مجازی آموزش یافزارها نرم دامن به دست هم مؤسسات و مدارس آموزگاران، ،آموزان دانش .یردبرگ

 یادگیری شاملاساساً  این. شود می یاد آنالین یادگیری یا eLearning عنوان تحت معموالً وب بر مبتنی یادگیری .اند شده

 شبکه طریق از ویدیویی کنفرانس و زنده های یسخنران ایمیل،. شود می ارائه اینترنت در که است ییها دوره طریق از آنالین

 و شد یم تعطیل ها دانشگاه و مدارس همه نبود مجازی آموزش اگر نیست. این جز یا چاره گفت باید. درواقع است یرپذ امکان

 .است مجازی فضای نشانگر اهمیت این و گردید می تعطیل کرونا خاطر به دنیا کل در بلکه ایران درتنها  نه تحصیل و علم

                                                           
1. fr.mosavii@gmail.com 
2. ms.heydarnejad@gmail.com 
3. s.sbtzangene@gmail.com 
4. hasan.harisygh@gmail.com 
5. Frybamwswy858@gmail.com 
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 آن در که داند یم آموزشی را مجازی آموزش تعریفی در مجازی یها آموزش به یرندگانیادگ نگرش بررسی در( 2020) اناس

 و شود می انجام کامپیوتری یافزارها سخت و افزارها نرم ،ها پلتفرم طریق از و گیرد نمی انجام فیزیکی طور به تربیت و تعلیم

 کیا. است آموزشی محیط در فیزیکی حضور تربیت و تعلیم اساسی اصل (سنتی) حضوری آموزش در که است یدر حال این

 از اعم الکترونیکی ابزارهای از استفاده با که کند می تعریف آموزشی های فعالیت مجموعه را الکترونیکی آموزش( 1388)

 از. شود می تقسیم مجازی های کالس و گروهی شخصی، نوع سه به که گیرد می صورت... و ای یانهرا تصویری، صوتی،

 ترین مهم از یادگیری های ینههز در ییجو صرفه آموزشی و عدالت یادگیری، سرعت بودن،روز  به ،پذیری انعطاف وی دیدگاه

 اند شده ایجاد که زمانی از مجازی های آموزش است معتقد( 2010) دیکسون. است مجازی و الکترونیکی آموزش های یژگیو

 حاضر پژوهش . هدفاند بوده آموزان دانش در انگیزش عموضو و آموزش چگونگی در خصوص ییها چالش دارای همواره

 که باشد می مجازی فضای در آموزش پیرامون کشور مختلف نقاط درشده  انجام تحقیق 10 تعداد از یافته سازمان یبند جمع

 نتایج از توان می ترتیب ینا به و است گرفته صورت مربوطه گیرندگان یمتصم و ریزان برنامه به مفید دیدگاه یک ارائه منظور به

 تحلیل و بررسی از پس راستا همیندر  جست. بهره یانهگرا عمل شیوه به مکانی و زمانیازلحاظ پراکنده  تحقیقات

 شد. خواهد داده پاسخ زیر پرسش سه بهشده  انجام های پژوهش

روش  مدرسه، و )معلم های مؤلفهی دوره آموزش مجازی در ها چالش شده انجامتحقیقات  های یافتهبر اساس نتایج و  -1

 ؟( کدامندمجازی آموزش های یرساختز و آموزان دانش آموزشی،

روش  مدرسه، و معلم) های مؤلفه که در ی دوره آموزش مجازیها فرصت شده انجامتحقیقات  های یافتهبر اساس نتایج و  -2

 کدامند؟ (مجازی آموزش های یرساختز و آموزان دانش آموزشی،

 کنیم؟ فرصت به تبدیل را تهدیدها که دهیم ارائه راهکارهایی چهشده  انجام تحقیقات های یافته و نتایج اساس بر -3

 روش پژوهش

شد.  استفاده روش مرور منظم یا سیستماتیک از کرونا، پاندمی بعد از مجازی آموزش یها فرصت وها  چالشبررسی  منظور به

ترکیبی و  صورت بههای مربوط به آموزش مجازی  یدواژهکلاز که با استفاده  بود شکل این به مقاالت وجوی جست استراتژی

و  sivilica, normags, EBSCO، SID, Irandoc ،اطالعات های پایگاهدر جستجوی مقاالت فارسی و انگلیسی  مجزا

 70 شده انجاموجوی  در جست انجام گرفت. PubMed, Science Direct, Scopus, Google Scholarخارجی، 

 مرحله اول، گردآوری و دریافت مقاالت

براساس چکیده و در دسترس  نامرتبطمرحله دوم، حذف مقاالت 
 نبودن

 مرحله سوم، حذف مقاالت براساس متن مقاالت

 مرحله چهارم، تحلیل و مقایسه مقاالت مورد تایید

مقاله 70  

مقاله 40  

مقاله 26  

مقاله14  
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 مقاله 14از فرایند بررسی خارج و  مقاله 56و متن مقاالت،  ی قرار گرفت که پس از بررسی عنوان و چکیدهرسموردبر مقاله

 شد. پرداخته مضمون تحلیل روش از استفاده با مختلف های پژوهش های یافته تجمیع به حاضر پژوهشدر  باقی ماند.

 در پژوهش واردشدهخالصه مطالعات  -1جدول 

 مطالعه نوع انتشار نویسنده و سال العهمط عنوان ردیف

 (1399رقابی ) فرنوش -نوروزی  سوسن ها یتمحدود و مزایا: 91 کووید یریگ همه دوران در الکترونیکی آموزش تجربه 1
 مند نظام مرور

 )سیستماتیک(

2 
دوران  در مجازی آموزش یها فرصتو  ها چالش از دانشگاه اساتید تجارب تبیین

 19 یدکووبحران 
 حاج مرجان -نوری  زهرا-ساداتی  لیال

 (1400جار ) آب رعنا - فیروزآبادی
 تحلیل رویکرد با کیفی

 محتوا

3 
 آموزان دانش آموزش در معلمان دیدگاه از فضای مجازی یها فرصت و ها چالش

 دوره ابتدایی
 توصیفی پدیدارشناسی (1399صدرزاده ) سمیرا -سپندار  محدثه

 ها چالش و ها فرصت- آموزش در مجازی اجتماعی های شبکه از استفاده 4
 غالمرضا -کدیور پروین -مالیی چراغ لیال

 (1391صرامی )
 مروری

 پژوهشی -علمی  (1388) -کیا اصغر یعل دکتر (الکترونیک) مجازی آموزش به نگاهی 5

6 
 آموزش اثربخشی یلفرا تحل ایران آموزشی نظام در الکترونیکی آموزش تجربه

 حضوری آموزش با مقایسه در یالکترونیک
 امید -آبادی  فتح جلیل -شریفی  محمد

 (1398) - دامن پاک شهال -شکری 
 فراتحلیل

 انگلیسی یادگیرری زبران-برفرآیندیاددهری هوشمند تأثیر مدارس 7
 ینظرمعصومه  ،فاضلیان پوراندخت

(1393.) 
 پژوهش کاربردی

 ایران در مجازی آموزش های چالش و کرونا 8
 محمدجواد -سرگزی  میرانی رگسن

 رؤیا -عسکری  مهتاب -آبروان  حیدری
 (1399) -خواهش  خوش

 تحلیلی-توصیفی

 کتاب (1389آبادی ) یمابراهحسین  .مجاز و واقعی فضای در یادگیری مقایسه: وب محیط در یادگیری و آموزش 9

 کتاب (1383یری )علیرضا نص الکترونیک آموزش مراکز و مجازی یها دانشگاه مدیریت 10

 کتاب (1387سرمد )زهره  رفتاری علوم در تحقیق یها روش 11

 کتاب (1399بیات ) اهلل حجت مجازی فضای مدیریت در خانواده نقش و کرونایی وضعیت 12

13 
 را چیزی چه آموزان دانش :آنالین های دوره در دانشجو مؤثر مشارکت ایجاد

 دانند؟ یم جذاب
 پژوهشی -علمی  (2010) یکسون. ددی مارسیا

 پژوهشی - علمی (2007کهروالد ) بنیامین متن بر مبتنی آنالین یادگیری های یطمح در اجتماعی حضور درک 14

 پژوهش های یافته

 بحران عصر در مجازی آموزش های فرصت و ها چالشبرای بررسی  داد که نشانشده  انجام های پژوهش تحلیل و بررسی 

 مدرسه، و معلم از هستند عبارتها  مؤلفه ی قرار داد. اینموردبررسبرنامه درسی  ن مهم را در چهار مؤلفهای توان می 19 کووید

متفاوت و متنوع  های یافتههدف این بوده است که  درواقعمجازی.  آموزش های یرساختزو  آموزان دانش آموزشی، روش

 موجود های پژوهش ابتدا ها، و فرصت ها چالش. برای بررسی قرار گیرند مورداستفادهو  درآمدهیکپارچه و هماهنگ  صورت به

 در کار این شدند، یبند دسته و خالصه استخراج، یک، هر درشده  مطرح یدهایو تهد ها فرصت شدند، مطالعه و آوری جمع

 نتایج آن در جداول ذیل مطرح گردید.( پژوهش سؤاالت به پاسخ )در های یافتهکه اهم  شد انجام چند مرحله

 کدامند؟ مجازی آموزش دوره یها شده چالش انجام تحقیقات های یافته و نتایج اساس : بر1سؤال 
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 ی دوره آموزش مجازیها چالش -2 جدول

 ها چالش

 مجازی آموزش های یرساختز آموزان دانش روش آموزشی مدرسه و معلم

 معلمان برخی کافی آشنایی عدم 
 مختلف تولید افزارهای نرم با

 زشیآمو محتوای

 تغییر ایجاد برای معلمان مقاومت 
 فراگیری و تدریس روش در

 مهارت فقدان و جدید فنون
 ها آن

 فضای سازی یهشب نبودن ممکن 
 محتوا با متناسب آموزشی

 تدریس یها روش اجرای عدم 
 علت به عملی و خالق

 مجازی فضای محدودیت

 با دوسویه ارتباط یبرقرار عدم 
 آموزان دانش

 مجازی آموزش بودن مشکل 
 ابتدایی مقطع برای

 همه برای یکسان تدریس شیوه 
 آموزان دانش

 آموزش  و عدم آشنایی با فناوری
 الکترونیکی

 نوآوری و خالقیت کاهش 
 آموزان دانش

 انگیزه و مسئولیت احساس عدم 
 مجازی آموزش در آموزان دانش

 اجتماعی های مهارت کاهش 
 آموزان دانش

 

 و اجرا ریزی، برنامه سیستم مشکالت 
 ارزیابی

 در فناوری های یرساختز فقدان 
 محروم مناطق

 انتقال در اینترنت یینپا سرعت 
 آموزشی محتوای

 شبکه و اینترنت سرعت در اختالل 
 شاد

 مجدد های نوآوری بهروزافزون  نیاز 
 آموزشی

  هزینه باالی خدمات اینترنتی و
 از تجهیزات استفاده و یانداز راه

 ای یانهرا

 .گردید مشخص ذیل جدول در حاصل نتایج ومد سؤال به پاسخ در

 کدامند؟ مجازی آموزش دوره های فرصتشده  انجام تحقیقات های یافته و نتایج اساس بر: 2 سؤال

 های دوره آموزش مجازی فرصت -3 جدول

 ها فرصت

 مجازی آموزش های یرساختز آموزان دانش آموزشی روش مدرسه و معلم

 یت در خالق ایجاد فرصت
 آموزش

 تولید نحوه با شناییآ 
 آنالینهای  آزمون

 مختلف افزارهای نرم آشنایی با 
 محتوا تولید جهت

 ها فعالیت یرترپذ انعطاف طراحی 
 یادگیری تکالیف و

 آموزشی یها برنامه تدوین 
 در ای رسانه سواد تقویت جهت

ازنظر  درسی برنامه عناصر
 آموزش روش محتوا هدف

 غیره و ارزشیابی

 نشر  و ولیدت سرعت بردن باال
 در محتوا به دسترسی و دانش

 مکان و زمان هر

 و علم بودنروز  به و گسترش 
 معلمان اطالعات

 برخط یها آموزشبه  توجه 

 و راهبردی ریزی برنامه داشتن به توجه 
 مجازی

 برابر آموزشی فرصت خلق 

 ترکیبی آموزش لزوم و اهمیت به توجه 

 مدیا مالتی امکانات از استفاده 

 جدید و افزایش موزشیآ نوآوری خلق 
 محتوا به کاربران دسترسی

 اطالعات  پردازش افزایش سرعت
 انرژی و زمان رفتن هدر از جلوگیری

 معلم

 و... فیلم و رسانه طریق از آموزش 
 گروهی صورت به

 موفق تجارب گیری بهره و شناسایی 
 کشورها سایر

 نفس اعتمادبه ایجاد 

 دیجیتالی های مهارت افزایش 
 آموزان دانش

 ای رسانه سواد سطح رتقایا 
 آموزان دانش

 اولیای بین مستمر ارتباط ایجاد 
 معلمان با آموزان دانش

 انجام برای انگیزه و رقابت ایجاد 
 معلم با آن ارسال تکالیفموقع  به

 آموزان دانش یلۀوس به

 یادگیری، تعمیق به کمک 
 

 افزایش سرعت 
 اطالعات پردازش
 آموزان دانش

 افزایش

 قدرت افزایش 
 اطالعات هدارینگ

 سمت به حرکت 
 و سازی هوشمند
 شدن یا حرفه

 مدارس
 

 کنیم؟ فرصت به تبدیل را تهدیدها که دهیم ارائه راهکارهایی چهشده  انجام تحقیقات های یافته و نتایج اساس : بر3سؤال 
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-PV,E) یخصوص طاتارتبا ،...(و سندها تصویری، صوتی،) برخط تدریس: مانند مجازی آموزش جوانب تمام از استفاده

Mail یها انجمن ،...(و ( گفتگوForums )بین بیشتر تعامل موجب و سازد می مفیدتر وتر  جذاب را مجازی های آموزش... و 

ها  ارگان وها  سازمان امکانات و توانایی از ملی و استفاده رسانه طریق از برابر آموزش فرصت ایجاد .شود می آموز دانش و معلم

کشور از مزایای  کل در آموزان دانش برای آموزشی برابر شرایط شدن ارتباطات در راستای همسان وزارت اصداوسیم مانند

 رود. آموزش مجازی به شمار می

 گیری نتیجه 

 محسوب آموزش امر در اطالعاتی منبع ترین یاصل عنوان بهکتاب  و برد می سود مربیان و معلمان از تنها آموزش دیروز تا اگر

 و رایانه صنعت در اخیر های یشرفتپ .است شده روبرو ارتباطی جدید های یطمح و ابزارها با آموزش روزهشد، ام یم

 های فناوری ،ها رسانه چند اینترنت، ویژه به و المللی بین و یا منطقه محلی، یرسان اطالع یها شبکه ظهور و ورود ی،رسان اطالع

 داده قرار ی آموزشیها برنامه مجریان و مدیران و ریزان برنامه راحان،ط روی پیش جدید را یها روش و ابزارها ارتباطی،

 به باید سیستماند  کرده عنوان تکنولوژی و اطالعات فناوری حوزه در معلمان که ییها چالش از حاصل نتایج به توجه با. است

 مشکالت حل الزمه. نماید استفاده معلمان توانمندسازی برای هایی فرصت به راشده  مطرح موانع این تا نماید حرکت سمتی

 های یرساختز بهبود جهت در تا طلبد یم را مدیریتی عوامل همراهی اطالعات، فناوری و تکنولوژی ساختار زمینه در موجود

 و دقیق ریزی برنامه با راها  چالش و مشکالت از برخی توان میشده  عنوان موارد به توجه با. بردارند قدم مجازی آموزش

 مدیریت به نیاز دارند وجودتر  گسترده سطح در که موانعی. نمود تبدیل آموزشی فرایند بهبود جهت هایی فرصت به مناسب

 و اولیا معلمان، بین آموزشی شکاف بردن بین از و آموزشی عدالت ایجاد آموزشی، کیفیت افت از جلوگیری جهت مناسب

 سیستم بهبود جهت ها خانواده و مردمی نهادهای ،ها دستگاه کلیه مشارکت از استفاده با توان می. باشد می آموزان دانش

ی  ارائه براى ابزارى الکترونیک آموزش .برداشت گام مجازی آموزش از مناسب استفاده بر تأکید با یادگیری و آموزشی

 که ساختشان خاطرن را نکته این باید پایان در .یادگیرى است و آموزش ی کهنه مشکالت حل جهت مناسب یها حل راه

 های نظام در را خود جایگاه زیادی حد تا است توانسته و کرده نفوذ آموزشی یها نظام در که است واقعیتی الکترونیکی آموزش

 در دارد مطابقت کنونی عصر های ویژگی با که آموزشی نوین شیوه این وجود و دهد نشان را خود کارایی کند و پیدا آموزشی

 کیفیت، بحث گیرد قرار موردتوجه باید آینده های بررسی و ها پژوهشآنچه در  اساس این بر است ریناپذ اجتناب نظام این

 این شناخت و عمیق بررسی با و...است تا فناوری آموزشی مختلف های جنبه از الکترونیکی آموزش های دوره شناسی یبآس

 شود. فراهم الکترونیکی شآموز کردن تر غنی هرچه برای زمینه موجود های کاستی حذف وها  دوره

 19 کووید چالش، فرصت، مجازی، آموزش :واژگان کلیدی

 منابع

 مطالعات پژوهشکده: تهران .اول چاپ یمجاز و واقعی فضای در یادگیری مقایسه: وب محیط در یادگیری و آموزش. (0329) حسین آبادی، یمابراه
 اجتماعی. و فرهنگی
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 حوزوی ارتباطات و اسالمی مطالعات دفتر: در شده یهته مجازی، فضای در مدیریت خانواده نقش و یکرونای وضعیت(. 1399) اله حجت بیات،
 .مجازی فضای پژوهشگاه

 .آگاه انتشارات تهران: ،رفتاری علوم در تحقیق یها (. روش1387) الهه حجازی، و عباس بازرگان، زهره؛ سرمد،
 اثربخشی تحلیل ایران؛ فرا آموزشی نظام در الکترونیکی آموزش (. تجربه1398شهال ) ،امند پاک امید، شکری، جلیل؛ ی،آباد فتح محمد؛ شریفی،

 .9 شماره ،7 دوره. مجازیو  آموزشگاهی یادگیری در پژوهشحضوری،  با آموزش مقایسه در الکترونیکی آموزش
، شماره 4دوره  ،زبان آموزش رشد ،انگلیسی ادگیری زبانی -یاددهی فرآیند بر هوشمند مدارس تأثیر(. 1393) معصومه نظری، و پوراندخت فاضلیان،

27: 12 - 17. 
 .89 – 82: 24،فصلنامه علوم اجتماعی)الکترونیک(،  مجازی آموزش به نگاهی .(1388) اصغر یعل کیا،

 ایران، مجازی در وزشآم یها چالش و کرونا (.1399) خواهش، رؤیا خوش و عسکری، مهتاب محمدجواد؛ آبروان، حیدری نرگس؛ سرگزی، میرانی

 .ایتالیا پادوا همشاور و اجتماعی علوم تربیتی، علوم روانشناسی، کنفرانس دومین
 .تهران دانشگاه مدیریت دانشکده انتشارات :تهران الکترونیکی، آموزش مراکز و مجازی یها دانشگاه مدیریت(. 1383) علیرضا نصیری،
 ملی کنفرانس ینپنجم ها، یتمحدود و مزایا 91: کووید یریگ همه دوران در الکترونیکی آموزشتجربه  (.1399) فرنوش رقابی، و سوسن نوروزی،
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 کرج 2یدگاه معلمان دوره ابتدایی ناحیه از دبررسی مشکالت آموزشی مجازی 

 گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران استاد، 1یوسف ادیب

 ریزی درسی، دانشگاه تبریز، ایران ی دکتری برنامهدانشجو ،2مهتاب علوی

 مقدمه

 برا  تروان  ینم است شاهد را کننده یرهخ بسیار جهش و گسترش کی سال، پنج هر بلکه ،صدسال هر نه بشر علم که دنیایی در

 جوامرع  اتفراق  بره  قریرب  یرت اکثر زنردگی  الینفک جزو تکنولوژی، از استفاده امروزه. رفت نو دانش استقبال به سنتی یها قالب

 نباشد. سهیم دانش انتقال در تواند ینم است بوده بشر دانش گسترش محصول خود که تکنولوژی این. مطمئناً باشد می بشری

 نیرز  وپررورش  آموزش نهادقرارگرفته،  کرونا ویروس فزاینده شیوع و گسترش تأثیر تحت دنیا تمام که فعلی شرایط در رو ینازا

 برا  مقابلره  جهرت  در خرود،  آموزشری  فراینردهای  کرردن  مجرازی  با جامعه مختلف سطوح در فراگیر و حیاتی نهادی عنوان به

 .است برداشته اساسی یاه گام کرونا ویروس گسترش

 مکانی یا زمان هر در وب مرورگر و اینترنتی ارتباط طریق از که است یادگیری برای اینترنت از استفاده همان مجازی آموزش

 در و چهره به چهره ورودررو  صورت به ها، آموزش نوع این یگرد عبارت به. (1387 پهلوانی،) یافت دست مقصود این به توان می

 محتروای  مردرس  و بروده  جردا  یکدیگراز  معلم و شاگرد دارد، مجازی شکل آموزش، بلکه ،شود نمی انجام واحد کانم و زمان

 فراگیرنردگان . کند می فراهم آن مانند و ویدئوکنفرانس اینترنت، ی،ا چندرسانه منابع دروس، مدیریت افزار نرم طریق از را درس

 رو یرن ازا. (1389، صروفیه ) کننرد  یمر  برقررار  ارتبراط با مدرس  فناوری این مکک به و کنند می دریافت طریق این از را محتوا

 یررد گ انجرام  چهرره  به چهره های سنتی روش از غیر شکلی به که شود میاطالق  آموزشی و دوره نوع هر به مجازی، آموزش

 (.2018 گومززرامونو و چاوز سانابریا،)

 ماننرد؛  فراینردهای آموزشری   اینترنتی، و مجازی یها شبکه از تفادهاس با آن در که است غیرحضوری آموزشی مجازی آموزش

 ارائره  متنروع  افزارهرای  نررم  کمرک  بره  و الکترونیکری  صورت به...  و بازخورد و ارزشیابی درسی، محتوای آموزش، های روش

 خرود،  فررد  منحصرربه  یهرا  یژگری و داشتن با نوع آموزش این کرونا، ویروس گسترده شیوع به توجه با دیگر یانب . بهگردند می

 وپررورش  آمروزش  نظام که کنونی وضعیت گرفتن نظر در با. بنابراین است گرفته قرار آموزشی نظاماندرکاران  دست موردتوجه

 منظرور  بره  باشند، می مجازی صورت به آموزشی فرایندهای ارائه به ناگزیر ینوع به و است گرفته قرار کرونا ویروس تأثیر تحت

 برا  و گرفتره  قرار ارزیابی و واکاوی مورددقت  به آموزشی فرایندهای تمام که است ضروری مجازی، های شآموز به اثربخشی

 مشکالت بررسی به حاضر پژوهش. گردد فراهم مشکالت این بردن بین از راستای درالزم  های ینه، زمآن معضالت شناسایی

 .است پرداخته کیفی رویکردی بادو کرج  ناحیه ابتدایی دوره معلمان دیدگاه از مجازی آموزش

                                                           
1. yosof_adib@yahoo.com 
2. mm.alavi1395@gmail.com 
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 یراندر ای آموزش غیری حضوری  یشینهپ

به  توان مییران در ایشینه آن و پیالدی آغاز شده است م 1700ی اول سال  در دههای  مکاتبه آموزش آموزش غیرحضوری یا

بره   66در سرال  تعطیلی مدارس هنگام  آموزان دانشیزیونی دروس تلو ، آموزشپیام نور بعد از انقالب از انقالب، دانشگاهقبل 

 هرا  دانشرگاه ی در بعضتهران دانست که  در دانشگاهی هفتاد  در دههیس مجازی و تدردلیل حمالت موشکی صدام به شهرها 

امرا   وجود داشتهآموزش مجازی در کشور قبل از کرونا  خالصه شود میدور انجام  از راهآموزش  صورت بهآموزش بعضی رشته 

ی ویروس کرونا  یرهزنجقطع  به خاطرینه خانگی و قرنطتعطیلی  ، بعد ازشیوع بیماری کرونا همانند زمان گسترده صورت به نه

 ین یا مجازی آموزش را ادامه داد.آنال صورت بهیل کرد و را تعطهم آموزش حضوری  وپرورش آموزش

 پژوهش روش

 لحراظ  بره  مناسرب  روش کیفری،  هرای  روش میان از و دارد قرار کیفی های پژوهش دسته در رویکرد لحاظ به حاضر پژوهش

 معلمران  مردارس اسرت.   در مجازی های آموزش مطالعه، این در یموردبررس پدیده. باشد می " موردی مطالعه" روش ماهیت،

کنندگان  مشارکت عنوان بهکار بودند  بهمشغول  1399-1400 تحصیلینفر که در سال  25 تعداد بهکرج  2 ناحیه ابتدایی دوره

 ترتیرب  یرن ا . بهگردید استفادهها  آن از ها داده آوری جمع برای یافتهساختار نیمه مصاحبه ابزار از و روند می شمار به پژوهش این

 راها  آن نظرات باز، سؤاالت طرح با و مصاحبهها  آن با حضوری صورت بهشخصاً  الزم، های یهماهنگ انجام از پس محقق که

 ینمضرام  یرین ، تعمضامین اصرلی  تحلیل روش از استفاده با شده یگردآور های داده و عاتاطال وتحلیل یه، تجزدریافت گردید

 تعیین شد. کنندگان مشارکتینی خود بازبیق از طرداده  اعتبار .گرفت یین فراوانی صورتو تع فرعی

 حوزه آموزش مشکالت

های متفراوت و بزرگری    ر این راه با چالشدر ایران ندارد؛ به همین دلیل است که د ای یآموزش مجازی سابقه جدی و طوالن

اولین مضمون اصرلی   عنوان بهکه در این پژوهش،  گردد یکه بخشی از آن به حوزه آموزش برم ییها در آن روبرو شد، چالش

نیراز بره زمران بیشرتر     »کنندگان در رابطره برا آن اسرتخراج شرد:      مشارکت یها شناسایی شد. مضامین فرعی که از صحبت

 .است «ارزیابی»، «فردی یها تفاوت»، «سالفضای واقعی ک»، «دم یادگیری عمیقع «، »آموزش

 حوزه معلم و مدرسه مشکالت

که از طرف معلرم و مردیر مدرسره     مشکالتی؛ شود می «حوزه معلم و مدرسه»آموزش مجازی مربوط به  مشکالتبخشی از 

حروزه معلرم و   » الت. مشکدهد میزش را تحت تأثیر قرار و کیفیت و کمیت آمو شود میها ایجاد  و خانواده آموزان دانشبرای 

عردم پیگیرری مردیر    » «معلمران در آمروزش مجرازی    یتجربگ کم»، «بستر فناوری»، «نظارت»به مضامین فرعی  «مدرسه

حروزه معلرم و    مشکالتدو مفهومی هستند که بدون واسطه در  «آموزشی ینمسؤول یگرو د یرتعامل کمتر با مد»و  «مدرسه

عدم توانایی نظرارت کامرل معلرم برر     »را رصد کند.  آموزان دانش تواند یدر آموزش مجازی معلم نم. شدند یبند دستهمدرسه 

 کردندکنندگان در مورد آن صحبت  است که مشارکت مشکالتیاز  «آموزان دانش

 حوزه والدین مشکالت
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حوزه والدین بره مضرامین فرعری     التآموزش مجازی متوجه والدین است. در این پژوهش، مشک بخش دیگری از مشکالت

و  «تحمیرل هزینره  »، «و امکانرات فنراوری   ها یرساختآشنا نبودن والد با ز»، «درگیری زیاد والدین»، «تعداد فرزند محصل«

درس همچنران   های کالسکدگذاری شد. استمرار شیوع ویروس کرونا سبب شد تا  «نگرانی والدین در حوزه مسائل تربیتی»

درک اسرت.   قابرل  یشران ها در فضای مجازی، در صحبت آموزان دانشباشد؛ نگرانی خانواده از تداوم حضور  در فضای مجازی

ها معتقدند که آموزش حضوری هرم تعلریم اسرت و هرم تربیرت؛ ولری آمروزش مجرازی صررفًا تعلریم اسرت. همره              خانواده

 .داشتند اذعان یشانها را در صحبت «نگرانی در حوزه مسائل تربیتی»کنندگان  مشارکت

 یدگاه معلماناز دمضامین فرعی ، مضامین اصلی -1جدول 

مضامین 

 اصلی
 فراوانی مضامین فرعی

ش
وز

آم
 ی

، آموزان دانش توسط کالس به توجه عدم– مناسب درس طرح عدم-مجازی یدر فضا تدریس درزمینه معلمان آموزش عدم
 درک، عدم آموزان دانش وهم والدیناز طرف  هم گسترده، تقلب مجازی فضای یقاز طر درس کالس نشدن گرفته یجد

 علت به معلم توسط تکالیف تمام بررسی عدم -یلیتحص یدشد افت-درسو کالس  مدرسه شدن اهمیت یب -مطالب درست
 درزمینه هم یادگیری درزمینه هم والدین همکاری عدم-کرج شهرستان درس های کالسدر  زیاد یتو جمع وقت کمبود
 مشارکتی یادگیری عدم-چهره به چهره ریستد عدم-تکالیف ارسال

25 

وژ
ول

کن
ت

 ی

 زیاد جمعیت برای شاد اینترنتی شبکه زیرساخت نبودن اماده-اینترنت یها بسته باالی هزینه -اینترنت یینپا سرعت
 یها زمانو در  مکرر صورت به تدریس یندر ح شاد شبکه شدن قطع-شاد اینترنتی شبکه درست مدیریت عدم-آموزی دانش

 -چهره به چهره تدریس یشاد برا شبکه بخصوص مجازی یها در شبکه اخالقی امنیت عدم-والنیط
16 

ی
اع

تم
اج

 - ی
نگ

ره
ف

 

-آموزان دانشنفس  آمدن عزت پایین-دوستی نوع یادگیری عدم-زیستی هم عدم-آموزان دانش یندر ب اجتماعی تعامل عدم
)جدا شدن  یلدل به درس های کالسدر  سرپرست یابد رپرستس یب آموز دانش یادیتعداد ز وجود-پذیری مسئولیت شدن کم

سواد  کمو یا  بیسواد-باشد می کرج 2 ناحیه ابتدایی پایه آموزان دانش درس های کالس بزرگاز مشکالت  یکی که( والدین
 .والدین بودن

14 

ی
ریت

دی
م

 
 یده سازمان عدم-مدارس مدیران از طرف چه ربط یذ مسئولیناز طرف  چه مجازی یبر مشکالت آموزش دقیق نظارت عدم

 عدم-معلم به مشکالت دادنوپرورش و پاس  آموزش یرانو مد مدارس مدیران نبودن جوابگو-اموزشی های کالس صحیح
 عنوان به معلم بهواگذار کردن  و از زیر بار مسئولیت کردن خالیو آموزش و شانه  تدریس ینبر فرزندان در ح والدین نظارت
 بودن شاغل علت به مجازی تدریس یها زماندر  والدین حضور و نظارت عدم– شده یینل تعاز قب ی یفهبه وظ

10 

ی
مال

 

 -و تبلت گوشی ازجمله یآموزش وسایل یدو معلمان در خر والدین مالی توان عدم-اینترنت یها بسته باالی های ینههز
25 

 گیری نتیجه

و از  ی، اجتمراع ی، فرهنگاقتصادی های ینهدر تمام زم که بوده کرونا ویروس اسم درگیر مشکلی به دنیاتمام  یردو سال اخ طی

بررده   نرام  مشرکالت  درزمینره  همکه کشور ما  بوده یریناپذ جبران حتی زیادی های یبآس باعثوپرورش  تر آموزش مهم همه

امرا  انرد   داشته مجازی فضای یقاز طر آموزش درزمینه ییها ، هرچند تالشنبوده مستثنی یادگیریو  آموزش حیطه بخصوص

 آمروزش  هرای  یرسراخت ز نبرودن و فراهم  صحیح مدیریت عدم علت. به است نشده برداشته اثربخشی یها گام اجرایی در بعد

، شهرسرتان  اینبودن  یرمهاجرپذ علتبه  یادز آموزی دانش یتبا جمع کرج مثل شهری درکالندر مدارس، بخصوص  مجازی

 بررسی مشکالت حاضر به پژوهش راستا ین. در هماست نشده حاصل مجازیموزش آاستفاده از  درزمینه یریگ چشم یشرفتپ

 .پرداخته است دو کرج ناحیه ابتدایی دوره معلمان ازنظر مجازی های آموزش



 

357 
 

داد  نشان کنندگان مشارکت دیدگاه نتایج کدامند؟ کرج شهرستان ابتداییدر دوره  مجازی آموزشمشکالت  سؤال؛ بهدر پاسخ 

 آمروزش عدم  مشکالت؛ این ینتر از مهم استقرار داده  تأثیر تحت را در مدارس مجازی صحیح آموزش ادیزی مشکالتکه 

 ی، جدآموز دانش توسط درس کالس به جدی توجه مناسب، عدم درس طرح، عدم مجازی یدر فضا تدریس درزمینه معلمان

، برازخورد ، عدم تدریس یندر ح یا تبلت یشبا گو آموز دانش شدن، سرگرم مجازی فضای یقاز طر درس کالس نشدن گرفته

 و برقرار نبودن چهره به چهره تدریس، عدم تحصیلیها، افت  کالس جمعیتبودن  یادبه علت ز تکالیفو بازخورد  بررسیعدم 

 یبراشاد  شبکه زیرساخت نبودن، آماده اینترنت باالی ینه، هزاینترنت یینپا (. سرعتآموزش، )آموز دانشو  معلم عاطفی رابطه

و  مکررر  صرورت  به تدریس یندر ح شاد شبکه شدن، قطع شاد اینترنتی شبکه درست مدیریت، عدم آموزی دانش زیاد جمعیت

چهرره   بره  چهرره  تردریس  یشراد بررا   شربکه  بخصروص  مجرازی  یهرا  در شبکه اخالقی امنیت، عدم طوالنی یها زماندر 

نفرس   عرزت  آمردن  پرایین ، یدوسرت  نوع یادگیری، عدم یستیز هم، عدم آموزان دانش یندر ب اجتماعی تعاملعدم  ؛(تکنولوژی)

از طررف   چره  مجازی آموزشیبر مشکالت  دقیق نظارتعدم  ؛(فرهنگی -اجتماعی، )پذیری یتمسئول شدن کم، آموزان دانش

و  مدارس مدیران، جوابگو نبودن آموزشی های کالس صحیح یده ، عدم سازمانمدارس مدیراناز طرف  چه ربط یذ مسئولین

بر  والدین نظارت، عدم معلم به مشکالت دادنو پاس  مجازی درس کالس مشکالتوپرورش در قبال  آموزش نواحی یرانمد

از قبرل   ی یفره وظ عنروان  به معلم بهواگذار کردن و  مسئولیت بار یرزاز  شانه کردن یآموزش و خالو  تدریس ینفرزندان در ح

 یآموزشر  وسرایل  یرد در خر معلمران  و اولیراء  مالی توان، عدم اینترنت یها بسته دیخر هزینه بودنباال  ؛(مدیریتی) شده یینتع

ویرروس کرونرا و    به خاطر وپرورش آموزش در نظامبه مشکالت به وجود آمده  با توجهین (؛ بنابرامالیتبلت ) و گوشی ازجمله

 و رفرع طلبد به بررسری   یمرت یک ضرو صورت بهمجازی  از آموزش ، استفادهیو حضورتعطیل شدن آموزش چهره به چهره 

در  ، امرا و بهتری خرواهیم برود   مؤثرترذکرشده رفع شود شاهد یادگیری  و مشکالتکه موانع  یدرصورت پرداخت. مشکالت آن

را از یک  و آموزش خواهد بودجدی همراه  با مشکالتینده در آذکرشده یادگیری مجازی  و مشکالتصورت عدم رفع موانع 

 .خواهد دادیت تنزل اهم کم امرامر ضروری به یک 

 مجازی بهبود آموزشارائه راهکارهایی درزمینه ی 

 یین حد و حدودو تعی آموزشی ها برنامهمشخص کردن -

 ی آموزشی جذابمحتوا یدتول-

 ی آموزشیافزارها نرمها و  یلماز فاستفاده -

 ی آموزشی کوچکها گروهتشکیل -

 آموز دانشبا تعامل معلم -

 یکدیگربا  آموزان شدانتقویت ارتباط -

 (آموز دانشیای )حضور پو ینآنال های آزمونپرسش و پاسخ و -

 ی بازخورد گروهی ینهزمفراهم کردن -

 دوره ابتدایی ، معلمانمشکالت آموزش مجازی ،آموزش مجازیواژگان کلیدی: 
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 ازنظربررسی وضعیت واحد درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان در پاندمی کرونا 

 استادان راهنمای کارورزی

 هید هاشمی نژاد، تهران، ایرانعلوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، پردیس ش گروه یاراستاد، 1مهری اعزازی

 علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید هاشمی نژاد، تهران، ایران گروه یاراستاد، 2صدیقه کاظمی

 مقدمه

پداگوژی و  های مهارتتدریس،  های مهارت از آموزشای  وپرورش و مجموعه معلم سنگ بنای آموزش یتترب

نیازها برای رشد اقتصادی  یشپی چنان است که یکی از ا حرفهیت تربیت اهم (.3،2021سینگاست )ای  حرفه های مهارت

ی ها راهترین  یادیبنی کارآمد یکی از ا حرفهکشورها در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم شمرده شده است. تربیت 

ی، یکی از ا حرفهتربیت  تحقق برخی اهداف هر نظام آموزشی است و داشتن فلسفه روشن و چارچوب نظری معین برای

(. دانشگاه فرهنگیان از سال 1397غفاری و همکاران، است )ی کارآمد ا حرفهنخستین اقدامات بنیادی در تحقق هدف تربیت 

ی درسی بازنگری شده دانشگاه ها برنامهمعلم معرفی شده است. در  یتترب، طبق سند تحول بنیادین متولی اصلی 1390

ها تعریف  در همه رشته دانشجو معلمانعمومی و اختصاصی و تربیتی، چهار ترم کارورزی برای  فرهنگیان عالوه بر دروس

 تیدر موقع آموزان دانشاول از برخورد با  کسب تجربه دست در راستای یتیفعال کارورزی دانشجویان معلمی، یبراشده است. 

 ست،ین یکالس سیتدریادگیری صرفاً محدود به  ی معلمی و کارورزیا حرفهی و مدرسه است. برنامه آموزش عملو کالس 

پریتی است ) کالس و مدرسه یواقع ستمیها در س تیبا انواع موقع ییارویرو یبرا ورزکارآماده کردن  فعالیتی در راستایبلکه 

ر و دارای معلم فکو بر این اساس برنامه کارورزی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان دارای رویکرد تربیت .(4،2019تایاگی و

امروزه توانایی تفکر  (.1399ملکی و همکاران، است )متنوع تدریس  شدت بههای پیچیده و  یتموقعتفکر تأملی در مواجهه با 

فکری و حل مسئله هستند  های مهارتهای معلمان اثربخش است. معلمان فکور دارای سطح باالیی از  یژگیوتأملی یکی از 

( برای 1966) 6( به نقل از وید و یابروت1916) 5یادگیری ضروری است. دیویی -آیند یاددهیدر فر آموزان دانشکه برای رشد 

یک موضوع مهم در  عنوان به( تفکر تأملی را 1987) 8را مطرح کرد. پس از دیویی، شون 7اولین بار مفهوم معلم فکور یا تأملی

تفکر کردن و انجام "عمل مطرح کرد که اولی بیانگر معلم همراه با دو مفهوم جدید شامل تأمل در عمل و تأمل بر  تربیت

پردازد. از سوی  یموتحلیل عملی که انجام داده  معلم بازنگری داشته و به تجزیه "است و دومی بیانگر این است که  "عمل

می و ی علها ضرورتشدن ارتباطات، تقویت مجازی ارتباط فرهنگی، تأثیر تجارب عملی بر کیفیت عملکرد،  یجهاندیگر، 
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ین الزامات توجه به ایجاد یک نظام تر عمدهی معلمان جدید در ابعاد محلی و ملی از ا حرفه های مهارتلزوم تقویت بنیه 

 (.14، 2001، 1میتریاست )معلمان جدید در دنیای مدرن  هدفمند در مقوله تربیت

رنامه کارورزی در دانشگاه و مدیریت مؤثر است. بین ب آموزان دانشمعلم بر یادگیری  کیفیت برنامه کارورزی تربیت

ای دانشجو  (. نظر به اهمیت واحد درسی کارورزی در تربیت حرفه2006، 2جونزدارد )کالس درس معلم رابطه مستقیم وجود 

 به شرح زیر است: ها پژوهشزیادی در این زمینه انجام شده است. برخی از این  های پژوهشمعلمان، 

ی ا حرفههای  یتصالح( در کسب PCK) ی دروس موضوعی تربیتیاثربخشه بررسی ( ب1397همکاران )جاودانی و 

نشان داد که درس کارورزی دارای بیشترین  ها آنآموخته دانشگاه فرهنگیان پرداختند. نتایج پژوهش  نومعلمان دانش

 ی را دارند.اثربخشی و دروس تحلیل محتوای کتب درسی، کمترین اثربخش

ی دانشجو معلمان، ا حرفههای  یستگیشار پژوهشی با عنوان کارورزی و نقش آن در توسعه ( د1395) یعیرفموسوی و 

 های مهارتآورد مانند  یمیاز دانشجو معلمان را به وجود موردن های مهارتنشان دادند که هر مرحله از کارورزی بخشی از 

 فهم. قابلدر بیان ساده و  یز، مهارتانگ رغبتو  چسب دلآمادگی برای ورود به کالس درس، مهارت شروع 

های دانشگاه فرهنگیان،  قلب فعالیت عنوان به( در پژوهش خود نشان دادند که کارورزی 1396همکاران )رفیعی و 

وپرورش تدوین نموده  معلمانی فکور، کارآمد، توانمند و پیشرو در آموزش ای را برای تربیت یژهوهای خوب و  ها و فعالیت فرصت

 ر داده است.و در اختیار قرا

( در رابطه با ادراکات دانشجو معلمان از مسائل کارورزی نشان داد که 1395همکاران )پژوهش زارع صفت و  های یافته

سو با چهار دسته مسائل شامل: مسائل شناختی، مسائل عاطفی، مسائل انگیزشی، مسائل رفتاری و از سوی  کارورزان از یک

مل: تعامالت درون آموزشگاهی، تعامالت با استاد راهنما و تعامالت سازمانی مواجه دیگر با سه نوع مسائل تعامالتی شا

 .اند بوده

معلم، برنامه درسی کارورزی است، به همین علت برنامه  ی درسی تربیتها برنامهقلب، محور و مدار و ستون فقرات 

(. نظر به اهمیت درس 1394موسی پور، است )م معل ید برنامه تربیتکل شاهو  کند میقالی عمل  تاروپود مثابه بهکارورزی 

واحد درسی کارورزی در دوران  کارورزی و اجرای آن در مدارس و دانشگاه فرهنگیان، در این مقاله به بررسی وضعیت

، فضا و بستر ها دانشگاهیری کرونا در کشور و تغییر شرایط مدارس و گ همهپرداخته شده است. در دوران  19یری کووید گ همه

یجه در درنتیجه حضور مستقیم کارورزان در مدارس و دانشگاه دستخوش تغییرات شدیدی شد. درنتو  ها کالسبرگزاری 

درس، تدریس  های کالساجرای برنامه کارورزی، تعداد و محتوای گزارشات کارورزی، طراحی خرده فعالیت یادگیری در 

بستر موجود تدارک دیده شد که تجربه  تبع بهشرایط جدیدی مستقل و تدریس مشارکتی با رویکرد درس پژوهی، ضوابط و 

ی قبل نمود و لذا این پژوهش با هدف بررسی وضعیت واحد درسی ها سالکارورزی کارورزان را در این دو سال متفاوت از 

 نجام شده است:کارورزی دانشگاه فرهنگیان در دوران کرونا از نگاه اساتید راهنمای کارورزی در پی پاسخ به سؤاالت زیر ا

 اهداف واحد درسی کارورزیِ دانشگاه فرهنگیان تحت تأثیر شرایط کرونا، چگونه محقق شده است؟ -1

                                                           
1. Mitri 
2. Jones 
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و عنصر فضا در  آموز دانشمعیارهای اجرایی در کارورزی مانند میزان زمان صرف شده، تعامالت استاد و دانشجو و  -2

 دوران حضوری و مجازی چگونه است؟

 حد درسی کارورزیِ دانشگاه فرهنگیان در دوران کرونا کدامند؟ی مهم واها چالش -3

 پژوهش  روش 

تن از اساتید درس کارورزی در استان خراسان رضوی  275توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری،  مورداستفادهرویکرد 

ب شدند. نمونه منتخب در دو نفر خانم بودند، انتخا 60نفر آقا و  40نفر که  100گیری در دسترس، تعداد  که با نمونه است

هم تجربه  قبالًو  اند داشتهبا دانشجویان، واحد درسی کارورزی  چندترمیری کرونا است، در یک یا گ همهسال اخیر که شرایط 

سؤال  20تدریس کارورزی در شرایط قبل از کرونا را بر عهده داشتند. ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته با 

ی( و یک سؤال تشریحی تدوین شد. اعتبار پرسشنامه با نظر نخبگان بررسی و تائید شد. روش ا درجه 3ف لیکرت طی) یتست

 .شود میدستی انجام  صورت بهسؤاالت  تک تکاز طریق پرس الین و با بررسی وضعیت پاسخ  ها دادهتحلیل 

 پژوهش های یافته

، اند کردهاحد درسی کارورزی را در دانشگاه فرهنگیان تدریس نظرات استادانی که در دو سال اخیر و آوری جمعپس از 

 آمد: به دستزیر  های یافتهدر سؤاالت تستی 

 ی در پرسشنامهموردبررسدرصد نظرات اساتید درباره سه مقوله  -1جدول 

 ها گزاره ردیف
 مخالفم

 درصد

حد 

 متوسط

 درصد

 موافقم

 درصد

 2/7 8/26 66 .شود میدر سامانه شاد بهتر از قبل اجرا کارورزی در مدارس در زمان پاندمی کرونا و  1
9/30 .شود میمجازی نسبت به قبل بهتر برگزار  صورت بهسمینار کارورزی در دوران کرونا  2  5/48 6/20 
5/16 تر بود. بخش یجهنت، ها کالسسمینار کارورزی در زمان حضوری بودن  3  9/28 6/54 
8/26 برد. یمنسبت به حضوری زمان بیشتری سمینار کارورزی در زمان مجازی  4  1/36 1/37 
 9/28 9/29 2/41 برد. یمسمینار کارورزی در زمان حضوری نسب به مجازی زمان بیشتری  5
 1/3 4/47 5/49 .شود میاهداف کارورزی در کالس مجازی محقق  6
 5/17 8/58 7/23 .شود میاهداف کارورزی در سمینار مجازی در دانشگاه محقق  7
 66 8/25 2/8 حضوری بیشتر بود. های کالستعامل کارورز و استاد در  8
 2/8 1/37 6/54 مجازی بیشتر است. های کالسدر  و استادتعامل کارورز  9
 8/58 9/29 3/11 یری کرونا بیشتر بود.گ همهموفقیت برنامه کارورزی پیش از  10
 1/4 8/26 1/69 است.موفقیت برنامه کارورزی در دوران کرونا بیشتر  11
 7/88 3/11 0 دانند. یم مؤثرتردانشجو معلمان، کارورزی حضوری را  12
 1/2 6/18 4/79 دانند. یم مؤثرتردانشجو معلمان، کارورزی مجازی را  13
 6/54 2/41 ¼ ، معلم راهنما و مدیر مدرسه است.آموز دانشچالش مهم کارورزی در دوران کرونا، عدم شناخت کافی  14
 2/39 5/51 3/9 در برنامه شاد است. آموزان دانشچالش مهم کارورزی در دوران کرونا، فعال نبودن  15
 6/18 33 5/48 چالش مهم کارورزی در دوران کرونا، عدم دسترسی به منابع کافی برای مطالعه است. 16
 9/63 33 1/3 است. آموز دانشو  علمدانشجو مچالش مهم کارورزی در دوران کرونا، عدم ارتباط نزدیک و تعاملی  17
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 5/15 4/46 1/38 مورد والدین در امور تحصیلی فرزندانشان است. یبچالش مهم کارورزی در دوران کرونا، دخالت  18
در موقعیت واقعی مدرسه و کالس  دانشجو معلمچالش مهم کارورزی در دوران کرونا، قرار نگرفتن  19

 درس است.
0 8/25 2/74 

یه با دوسوشاد برای برقراری ارتباط  افزار نرممهم کارورزی در دوران کرونا، نامناسب بودن  چالش 20
 است. آموز دانش

2/7 7/55 1/37 

و  ها یتدر دوران کرونا، اگر محدود یکارورز یدر اجراسؤال تشریحی که در انتهای پرسشنامه قرار داشت عبارت بود از: 

ی تشریحی استادان راهنمای کارورزی با فراوانی بیشتر در ها پاسخ .دیکن انیپاراگراف ب کی در ،دانید یرا مؤثر م یگریموانع د

 چند مقوله مطرح شدند که اهم این مقوالت به شرح زیر است:

 های اجرای کارورزی در دوران کرونا یتمحدودو  ها چالش-2جدول 

 های اجرای کارورزی یتمحدودو  ها چالش ردیف

 ، معلم راهنما و مدیر مدرسهآموز انشدعدم شناخت کافی  1

 آموز دانشعدم ارتباط نزدیک و تعاملی دانشجو معلم و  2

 قرار نگرفتن دانشجو در موقعیت واقعی مدرسه و کالس 3

 آموز دانششاد برای برقراری یک ارتباط دوسویه با  افزار نرمنامناسب بودن  4

 انمورد والدین در امور تحصیلی فرزند یبدخالت  5

 در برنامه شاد آموزان دانشفعال نبودن  6

 عدم دسترسی به منابع کافی جهت مطالعه 7

 گیری نتیجه

نتیجه این مطالعه نظرسنجی از اساتید دارای سابقه تدریس درس کارورزی در دوره پیش از کرونا و زمان کرونا در سه  

ی است. بند جمعی کارورزی در این دوران قابل ها لشچا-3نحوه اجرای کارورزی و  -2تحقق اهداف کارورزی، -1مقوله 

 6،7،10،11،12،13سؤاالت ) یکارورزها قابل مشاهده است در مورد میزان موفقیت و تحقق اهداف  طور که در یافته همان

 8/58) یمینو بیش از  شود نمیمجازی محقق  های کالسیباً نیمی از اساتید معتقدند اهداف کارورزی در تقرپرسشنامه( 

درصد هم مخالف موفقیت برنامه در دوره کرونا  9/69معتقدند موفقیت برنامه کارورزی پیش از کرونا بیشتر بود و  (درصد

درصد( و کارورزی مجازی از نگاه  7/88) کنند هستند. به نظر اساتید، دانشجو معلمان کارورزی حضوری را مؤثرتر تلقی می

 درصد(. 4/79) یستندانشجویان مؤثر 

پرسشنامه( که در  2و  1سؤال ) یکارورزمقوله عناصر اجرای برنامه کارورزی، درباره عنصر فضا و بستر برگزاری در 

درصد اساتید برگزاری  66 شود میاستفاده  LMSها از سامانه  مدارس شبکه شاد و در دانشگاه برای برگزاری کالس

پرسشنامه(  5و  4 و 3زمان )سؤال گزاری سمینار کارورزی و عنصر دانند و درباره بر ینمبخش  یجهنتها در شبکه شاد را  کالس

از زمان برگزاری  تر کوتاهسمینار کارورزی در دانشگاه در سامانه  های کالسدرصد اساتید معتقدند زمان برگزاری  2/41

 حضوری سمینار است.
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 66است )حضوری بیشتر  های کالسدر  پرسشنامه( اساتید معتقدند تعامل 9و  8سؤال استاد )در عنصر تعامل کارورز و 

 درصد(.

پرسشنامه( به ترتیب قرار نگرفتن دانشجو  20تا  14ی کارورزی در دوران کرونا )سؤال ها چالشدر مقوله سوم یعنی 

و  دانشجو معلمدرصد( مقام اول، عدم ارتباط نزدیک و تعامل بین  2/74درس )معلمان در موقعیت واقعی مدرسه و کالس 

های  درصد( در مقام سوم چالش 6/54مدرسه )، معلم راهنما و مدیر آموز دانشو عدم شناخت کافی  درصد( 9/63) زآمو دانش

افزار شاد  ( و نامناسب بودن نرمدرصد 2/39در شبکه شاد ) آموزان دانشو با اختالف فعال نبودن  گیرند میمهم این دوره قرار 

قرار دارند و دخالت والدین در امور تحصیلی فرزندان و عدم دسترسی به  ها چالشجزو  (1/37) برای برقراری رابطه دوسویه

گیرند. با توجه به اهمیت درس کارورزی در  های مهم کارورزی در دوره کرونا قرار نمی اساتید جزو چالش ازنظرمنابع هم 

با توجه به نتایج این مطالعه  ( و1395؛ موسوی و رفیعی،1396جاودانی و همکاران، ) یا حرفههای  یتصالحکسب و توسعه 

تر در سطح کشور بر روی سه مقوله فوق انجام شود و در دوران پساکرونا،  مطالعات کمی و کیفی وسیع شود میپیشنهاد 

ی جبرانی برای کاهش اثربخشی و میزان تحقق اهداف کارورزی در دانشگاه فرهنگیان برای دانشجویانی که در ها برنامه

بهسازی و  های دورهنیز  اند شدهکنند برگزار شود و برای نومعلمانی که وارد مدارس  ارورزی را تجربه میی دیگر هم کها ترم

 توانمندسازی تعریف و برگزار شود.

 منابع

خالصه  یدارشناسانه.پد(. ادراکات دانشجو معلمان از مسائل کارورزی: یک بررسی 1395ای، وحید ) زن، رامین و جباری کهجه تن زارع صفت، صادق؛
 .نخستین همایش کارورزی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی مشهدمقاالت 

همایش ملی مطالعرات و تحقیقرات نروین در     ینمعلمی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، سوم یا ( نقش کارورزی در توسعه حرفه1396) .بیات، یحیی
 .حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

 ی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی.شناس جامعهی، شناس روانپنجمین کنفرانس ملی (. 1397محدثه )، یو کتابی، سحر جاودانی، محمد؛ خادم
در دانشرگاه فرهنگیران و نقرش آن در     یکرارورز  (.1396، فاطمره ) یفرد جهرم، میالد و عسکری پور یحانررفیعی، راضیه و مرادی کدوی، لیال و 

 .یرازش .شناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی المللی روانشناسی جامعه کنفرانس بین ینومسمعلمان فکور و توانمند،  تربیت
کرارورزی دانشرگاه فرهنگیران از دیردگاه      ی درسری دوره  ی کیفیت درونری برنامره   یابیارز (.1395بامیری، صادق و کیانی، برومند ) ؛قنبری، مهدی

 .بابل .کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی یندوممدرسان، دانشجویان و معلمان راهنمای دوره، 

برر   انیچهار در دانشگاه فرهنگ یکارورز یبرنامه درس یابی(. ارزش1396) علیو دالور،  محمدرضا ،یلین سماعیل؛ا ،یزوارک یزارع حجت اله؛ ،یالماس
 .24-1 :1، شماره 5دوره ، یپژوه سیتدر. لریهدف محور تا یابیاساس مدل ارزش

ارزیابی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان از منظر تجرارب   (.1399محمدرضا ) ،جمعه امام و محمود ،مهرمحمدی ؛غالمعلی ،احمدی ؛صغری ،کیمل
 .383-424: 15، شماره 8، دوره نظریه و عمل در برنامه درسیجهانی. 
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پاندمی  درسی یادگیری الکترونیکی در دوره مهدر حوزه برنا آموزان دانشهای  چالش

 : مرور ادبیات پژوهش19-کووید

 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، 1بهار بندعلی

 دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، 2مینا نجفی

 مقدمه

، بسیاری از مدارس کشورهای دنیا به حالت تعطیل یا نیمه تعطیرل در آمدنرد و   19-زمان با پاندمی کووید ، هم2020در سال  

های اصلی  حل ، یکی از راهOECDتحت تأثیر قرار گرفت. بر اساس گزارش  آموزان دانشیادگیری -درنتیجه آن فرایند یاددهی

. طبیعتراً  (Schleicher, 2021a)های آموزشی کشورها بررای ایجراد آمروزش از راه دور، یرادگیری الکترونیکری برود        نظام

به  آموزان دانشها و  های آموزشی، خانواده هایی را برای نظام ها و فرصت یادگیری الکترونیکی مانند هر پدیده نوظهوری چالش

در حروزه برنامره درسری یرادگیری      19-در دوران پانردمی کوویرد   آمروزان  دانشهایی که  در این پژوهش چالشهمراه داشت. 

مجرالت علمری نمایره شرده در      های پژوهشها  ردمطالعه قرار گرفت. برای شناسایی این چالشاند مو الکترونیکی تجربه کرده

 غیرر  هرای  پرژوهش موردبررسی قرار گرفتند و پس از حذف  Sid و WoS ،Sopus ،Magiran ،Noormags های پایگاه

 پژوهش انتخاب شدند و موردمطالعه قرار گرفتند. 79مرتبط درنهایت 

 نتایج ترکیب

عنصرر اسرت )فتحری     9شده از عناصر برنامه درسی است که شامل  های ارائه ترین برداشت یکی از معروف 3کالین بندی طبقه

شرده در حروزه برنامره درسری یرادگیری       هرای شناسرایی   گانه به همراه چرالش  عناصر نه 1(. در جدول شماره 1388واجارگاه، 

 انجام شد. MAXQDAافزار  و به کمک نرم 4ز روش مقایسه مستمرها با استفاده ا . تحلیل یافتهاند شدهالکترونیکی، ارائه 
 در حوزه برنامه درسی یادگیری الکترونیکی بر اساس چهارچوب برنامه درسی کالین آموزان دانشهای  چالش -1جدول 
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1. 
صد

مقا
 و 

ف
هدا

ا
 

 ,Dahlia Novarianing Asri, Cahyono, & Trisnani) ناتوانی در یادگیری

2021) 

 مستقل یادگیری در ناتوانی

(Yates, Starkey, Egerton, & Flueggen, 2021) 

(Code, Ralph, & Forde, 2020) 

(Shamir-Inbal & Blau, 2021) 

(Elisabeth Rosa Pelikan et al., 2021) 
 (Hermanto, Sutirman, Mar’Atus, & Ranu, 2021) حرکتی-محقق نشدن همه اهداف عاطفی و روانی

ی تمرکز بر برنامه درسی و فرایند آموزش و جا بهتمرکز بیشتر بر فناوری 

 یادگیری
(Fontenelle-Tereshchuk, 2021) 

                                                           
1
. bahar.bandali@yahoo.com 

2
. minanajafi1365@gmail.com 

3 Klein 
4 CCM (Constant Comparative Method) 
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2. 
توا

مح
 

 یاز برای یادگیری الکترونیکیموردنکمبود محتوای آموزشی 
(Mukuka, Shumba, & Mulenga, 2021) 

(Andarwulan, Al Fajri, & Damayanti, 2021) 

(Subekti & Prahmana, 2021) 
 (Schleicher, 2021b) سال و سن کم کودکان برای مناسب یادگیری محتوای کمبود

 (Mailizar, Almanthari, Maulina, & Bruce, 2020) کمبود محتوا به زبان رسمی بسیاری از کشورها

 (Christopoulos & Sprangers, 2021) با محتوا آموز دانشدرگیر نشدن 

3. 
ی

ها
رد

هب
را

 
ی

ده
یاد

-
ی

گیر
یاد

 

 (Yates et al., 2021) آموز دانش هر برای یادگیری سازی شخصی دشواری

محور،  یادگیری مسئله ازجملههای تدریس متنوع  اری اجرای روشدشو

 مباحثه، ایفای نقش و ...
(Akar & Erden, 2021) 

(Yates et al., 2021) 

 (Akar & Erden, 2021) وارسازی فرایند یادگیری دشواری بازی

 آنالین آموزش به آموزش حالت تغییر برای آماده نبودن معلمان
(Kochan, 2021) 

(Nisiforou, Kosmas, & Vrasidas, 2021) 

(Schneider, Sachse, Schipolowski, & Enke, 2021) 

 آنالین تدریس برای دیجیتال های برخوردار نبودن معلمان از شایستگی

(Schleicher, 2021b) 

(Sofianidis, Meletiou-Mavrotheris, Konstantinou, 

Stylianidou, & Katzis, 2021) 
(Betancourt-Odio, Sartor-Harada, Ulloa-Guerra, & 

Azevedo-Gomes, 2021) 

(Andarwulan et al., 2021) 

(Ngabiyanto, Nurkhin, Mukhibad, & Harsono, 2021) 

(Baran & Baran, 2021) 

(Anzari, Shiddiq, Pratiwi, Fatanti, & Silvallana, 

2021) 

 آنالین آموزشی برنامه طراحی در معلمان ضعف

 (1399)ابوالمعالی الحسینی، 

(Hadriana, Mahdum, Isjoni, Futra, & Primahardani, 

2021) 

(Yan et al., 2021) 

(Fontenelle-Tereshchuk, 2021) 

 (1400نژاد، خلیلی و حرمتی،  )رنجبر، اناری برنامه فوق و فرهنگی های فعالیت حذف

4. 
ت

الی
فع

 
ی

ها
 

ی
گیر

یاد
 

ش
دان

 
ان

وز
آم

 

 (1399خلیلی و فریدونی،  )زارع آموزان دانش سوی از خالقیت ابراز های فرصت کاهش

 (Rwodzi & Jager, 2021) های یادگیری متنوع نبودن فعالیت

 (Fontenelle-Tereshchuk, 2021) تعاملی یادگیری های فرصت کمبود

 (Kochan, 2021) فعالیت چند زمان هم انجام برای اجبار

 آموزان دانشی بارکارافزایش 
(Commodari & La Rosa, 2021) 

(Yan et al., 2021) 

(Ristić Dedić & Jokić, 2021) 

 آموزان دانش شناختی بار افزایش
 (1399)ابوالمعالی الحسینی، 

(Annamalai, 2021) 

 آنالین یادگیری برای انگیزه ضعف

(Yates et al., 2021) 

(Mabrur, Suwartono, & Lutfiana, 2021) 

(Schneider et al., 2021) 

(Dodero, Bregante, & Grosso, 2021) 

(Syaharuddin, Husain, Herianto, & Jusmiana, 2021) 



 

367 
 

 منابع مضامین فرعی مضامین

(Toto & Limone, 2021) 

 یادگیری-یاددهی فرایند در آموزان دانشعالقگی  و بی حوصلگی بی

 (1399خلیلی و فریدونی،  )زارع

 (1399)ابوالمعالی الحسینی، 

(Cockerham, Lin, Ndolo, & Schwartz, 2021) 

 حضور حس به دستیابی در ناتوانی
 (1399)ابوالمعالی الحسینی، 

(Annamalai, 2021) 

 مساالن و معلمهای یادگیری، ه با فعالیت آموز دانشدرگیر نشدن 

(Christopoulos & Sprangers, 2021) 

(Back et al., 2021) 

(Ewing & Cooper, 2021) 

(Yan et al., 2021) 

(Almarashdi & Jarrah, 2021) 

 فناورانه های شایستگی در ضعف

 (1399خلیلی و فریدونی،  )زارع

 (1400)رنجبر و دیگران، 

(Christopoulos & Sprangers, 2021) 

(Ewing & Cooper, 2021) 

(Marchlik, Wichrowska, & Zubala, 2021) 

(Shamir-Inbal & Blau, 2021) 

(Mabrur et al., 2021) 
(Yan et al., 2021) 

(Akar & Erden, 2021) 

(Wang, Yang, Li, & van Aalst, 2021) 

(Marchlik et al., 2021) 

 مجازی فضای موبایل، کامپیوتر، از استفاده مدیریت میزان در ضعف
 (1400پور، قنبری حمیدآبادی، رفیعی و هاشمی،  )علی

(Astatke, Weng, & Chen, 2021) 
 (1399)ابوالمعالی الحسینی،  زمان مدیریت در ضعف

 بنرردی گررروه .5

 آموزان دانش

 (1399)محمدی و دیگران،  آموزان دانش روهیگ های فعالیت حذف

 (Xu, 2021) جمعی مطالعه فضای حذف

 ها یکالس هم با امالتتع و ارتباطات کاهش

 (1399)ابوالمعالی الحسینی، 

 (1399)محمدی و دیگران، 

(Flynn et al., 2021) 

(Schleicher, 2021b) 

(Xu, 2021) 

(Cockerham et al., 2021) 

(Tannert & Gröschner, 2021) 
(Back et al., 2021) 
(Annamalai, 2021) 

(E R Pelikan et al., 2021) 

(Almarashdi & Jarrah, 2021) 
(Mailizar et al., 2020) 

 یادگیری فرایند در ها همکالسی حمایت کاهش
 (1400)صمدی، 

(Rwodzi & Jager, 2021) 

 کیفیت با و پرسرعت اینترنت به دسترسی برای مالی یا فنی مشکالتمواد و منرابع   .6
 (1400)رنجبر و دیگران، 

 (1399زاده،  یم)عباسی، حجازی و حک
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 (1399خلیلی و فریدونی،  )زارع آموزشی

 (1400)رنجبر و دیگران، 

 (1400نژاد، خلیلی و حرمتی،  )رنجبر، اناری 

 (1399زاده،  )عباسی، حجازی و حکیم

(Xu, 2021) 

(Hadriana et al., 2021) 
(El Amine Ghobrini, Benzert, & Balas, 2021) 

(Zajdel, Michalcewicz-Kaniowska, Modrzyński, 

Komarnicka, & Modrzyńska, 2021) 

(Almajali & Masa’deh, 2021) 

(Yan et al., 2021) 

(Williams & Corwith, 2021) 

(Mukuka et al., 2021) 
(Simpson, 2020) 

(Onesmus, 2020) 

(Mukuka et al., 2021) 
(Azhari & Fajri, 2021) 

(Parji, Hanif, Sudarmiani, & Chasanatun, 2020) 
(Herwin, Hastomo, Saptono, Ardiansyah, & 

Wibowo, 2021) 

 آموزشی های فناوریمنابع و  به دستیابی در نابرابری

 (1399زاده،  )عباسی، حجازی و حکیم

 (1399خلیلی و فریدونی،  )زارع 

(Schleicher, 2021b) 

(Hadriana et al., 2021) 

(Ates-Cobanoglu & Cobanoglu, 2021) 

(Smetackova & Stech, 2021) 

(Jovanović & Dimitrijević, 2021) 

(Schleicher, 2021b) 

(Kochan, 2021) 

(Blackman, 2021) 

(Eze, Sefotho, Onyishi, & Eseadi, 2021) 

(Simpson, 2020) 

(Schleicher, 2021b) 

(Cockerham et al., 2021) 

(Simpson, 2020) 

(Velichová, Orbánová, & Kúbeková, 2020) 

(D N Asri, Cahyono, & Trisnani, 2021) 

(Shamir-Inbal & Blau, 2021) 

(Zajdel et al., 2021) 

(Almajali & Masa’deh, 2021) 

(Schneider et al., 2021) 

(Mukuka et al., 2021) 
(Velichová et al., 2020) 

(Onesmus, 2020) 

(Mukuka et al., 2021) 
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 مورداستفاده های فناوری در ناکافی ابزارهای

(Kochan, 2021) 

(Eze et al., 2021) 

(El Amine Ghobrini et al., 2021) 

(Takenouchi, Miyashita, Tamura, Kizawa, & Kosugi, 

2011) 

(Williams & Corwith, 2021) 
 (1399)محمدی و دیگران،  آموزشی ویدئوهای بصری جذابیت کمبود

 (Christopoulos & Sprangers, 2021) کاربری رابط راهنمای بودن انگلیسی

 (Cockerham et al., 2021) افزارها نرم صفحات در جابجایی دشواری

 یازموردن یادگیری های فناوری کمبود
(Schleicher, 2021b) 

(Fontenelle-Tereshchuk, 2021) 

 (Cockerham et al., 2021) جدید های فناوری بودن اغواکننده

 (Christopoulos & Sprangers, 2021) افزاری نرم افزاری و سخت مشکالت
(Zajdel et al., 2021) 

 (Mukuka et al., 2021) قطعی برق

 زمرررررررران .7

 آموزش

 (Simpson, 2020) آنالین کالس طوالنی ساعات

(El Amine Ghobrini et al., 2021) 
 (Simpson, 2020) یادگیری برای زمان کمبود

 (Santibañez & Guarino, 2021) آموزان دانشافزایش غیبت 

 فضرررررررای .8

 آموزش

 (Sofianidis et al., 2021) خانه در مناسب امکانات کمبود

 خانه برای یادگیری نامطلوب محیط

(Schleicher, 2021b) 

(Kochan, 2021) 
(Almajali & Masa’deh, 2021) 

(Commodari & La Rosa, 2021) 

(Rwodzi & Jager, 2021) 

 (Fontenelle-Tereshchuk, 2021) حمایت نکردن خانواده از زبان سیستم آموزش رسمی

 (Back et al., 2021) کادر مدرسه با ارتباط قطع

 (Ibrahim, Padilla-Valdez, & Rosli, 2021) ها نبود پشتیبانی کافی از سمت مدرسه و معلمان برای استفاده از فناوری

(Shamir-Inbal & Blau, 2021) 

 (Berger et al., 2021) دشواری در سازگار شدن با یادگیری خارج از مدرسه

 (Heim & Holt, 2021) آموزان دانش به تشویق ارائه در دشواری

 (1399)محمدی و دیگران،  کالسی های فعالیت از تفریح حذف

 (Flynn et al., 2021) آموزان دانشلمان به مع ناکافی توجه

 آنالین آموزش در معلمان نظارتی نقش کاهش
 (1399خلیلی و فریدونی،  )زارع

(Xu, 2021) 
 (Zukowski, Parker, Shetterly, & Valle, 2021) دشواری در ایجاد یک فضای یادگیری مشترک

 (Gordy et al., 2021) فضای یادگیری مشارکتی نبود

 (Akar & Erden, 2021) مواجهه با خشونت سایبری

(Vaillancourt et al., 2021) 

 (Chou & Chou, 2021) نقض حریم خصوصی

(Khlaif, Salha, Fareed, & Rashed, 2021) 



 

370 
 

 منابع مضامین فرعی مضامین

 و سنجش .9

 ارزشیابی

 (1400)رنجبر و دیگران،  امتحانات برگزاری شیوه بر نظارت در دشواری

 (پایانی تکوینی، تشخیصی،) اثربخش ارزیابی های شیوهاجرای  در دشواری

 (1399خلیلی و فریدونی،  )زارع

(Ninković, Olić Ninković, Lazarević, & Adamov, 

2021) 

(Kalogeropoulos, Roche, Russo, Vats, & Russo, 

2021) 

(Sandvik et al., 2021) 

 ناکافی و ناکارآمد بودن بازخوردها
 (1399یدونی، خلیلی و فر )زارع

(Kalogeropoulos et al., 2021) 

(Fontenelle-Tereshchuk, 2021) 

 گیری نتیجه

 هرای  یافتره با نگاهی به  .شدحاصل  درسی برنامه گانه نه عناصر با ارتباط در فرعی، مضمون 62 تعداد 1 شماره جدول مطابق 

در عنصر مقاصد و اهداف، جایگاه هدف و وسیله تغییر کررده و تمرکرز بیشرتر برر روی ابرزار و       رسد میمطالعه حاضر به نظر 

فناوری بوده است. در عنصر محتوا کمبود محتوای آموزشی موردنیاز، در عنصر راهبردهای یاددهی یادگیری، برخوردار نبرودن  

با  آموزان دانشهای یاددهی یادگیری، درگیر نشدن  های دیجیتال برای تدریس آنالین و در عنصر فعالیت یستگیمعلمان از شا

کراهش   آمروزان  دانرش بنردی   ها بودند. همچنرین در عنصرر گرروه    ترین چالش های یادگیری، همساالن و معلم از مهم فعالیت

هرا شرده اسرت. در قسرمت منرابع و مرواد آموزشری،         مکالسیها منجر به کاهش حمایت ه ارتباطات و تعامالت با همکالسی

 هرای  شریوه آموزشی و همچنین در عنصر سنجش و ارزشیابی دشواری در اجررای   های فناورینابرابری در دستیابی به منابع و 

شرد کره   اما در عنصر زمان، ناآگاهی از ماهیرت یرادگیری الکترونیکری باعرث      اند؛ های مهم بوده ارزیابی اثربخش جزء چالش

آنالین پیراده کننرد.    های کالسحضوری را دقیقاً در  های کالسگیرندگان حوزه تعلیم و تربیت، تالش کنند که برنامه  تصمیم

های طوالنی کالس آنالین برود. از   واسطه زمان به آموزان دانشتصمیم اشتباهی که یکی از پیامدهای آن فرسودگی معلمان و 

جمله نداشتن امکانات موردنیاز برای یادگیری الکترونیکی یکی از موضوعات مهمی بود که طرفی مناسب نبودن محیط خانه از

گذاران حوزه آموزش با مدنظر  در فرایند یادگیری شد. ضروری است سیاست آموزان دانشمنجر به ایجاد خدشه در حس حضور 

ای کیفیت یادگیری الکترونیکی را فراهم سازند. های الزم برای ارتق در این مدت، زیرساخت آموزان دانشهای  قرار دادن چالش

در دوران پساکرونا برازنگری عناصرر    رسد میموردمطالعه به نظر  های پژوهش های یافتههمچنین با تأملی بر فرایند کدگذاری 

 .رسد میبرنامه درسی و افزودن عناصری مرتبط با این عصر، ازجمله عنصر فناوری ضروری به نظر 

 ، کرونا، پاندمی19-، برنامه درسی، یادگیری الکترونیکی، کوویدآموز دانشالش، چ: یدیواژگان کل

 منابع

 فصلنامه ،ها آن با مقابله راهکارهای و آموزان دانش در کرونا بیماری آموزشی و شناختی روان پیامدهای(. 1399) خدیجه الحسینی، ابوالمعالی

 .193-157: 57، شماره 16، دوره تربیتی یشناس روان

در دوران کرونا  یاز آموزش مجاز ییدوره ابتدا آموزان دانش یدگاه(. د1400منصوره )  ی،و حرمت محمد یعل  یلی،عباس، خل  نژاد، ینگار، انار نجبر، ر
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 .162–155 :4، شماره 62 دوره ،یتیو علوم ترب یمطالعات روانشناساستان فارس(.  ی؛)مطالعه مورد
 یننو های یشرفتپ. یفیک یمطالعه مورد یی؛معلمان دوره ابتدا یدگاهاز د یآموزش مجاز شناسی یب(. آس399) 1ائزه ف  یدونی،و فر یمجتب  یلی،خل زارع

 .53–43 :1، شماره 2، دوره یآموزش یریتدر مد
کشور.  انآموز دانشبر  ییو پسا کرونا ییکرونا یتدر وضع یمجاز یگسترش فضا یتیترب یامدهایپ یو بررس یل(. تحل1400نرگس. )  ی،صمد

 .25–14 :4، شماره 9دوره  ،یتیو علوم ترب ینو در روانشناس یراهبردها
 آموزشی شبکه در تدریس های چالش و ها فرصت از ابتدایی دوره معلمان زیسته تجربه(. 1399) رضوان، زاده حکیم الهه و، حجازی، فهیمه، عباسی

 .1-24 :3، شماره 8دوره  ،پژوهی تدریس پدیدارشناسی، مطالعه یک(: شاد) آموزان دانش

 یلیدوران کرونا و افت تحص یالتچالش تعط ی(. بررس1400عاطفه السادات )  ی،هاشم مائده و   یعی،رف یه،مهد  یدآبادی،حم یقنبر ینب،ز  پور، یعل
 .21–17 :3، شماره 8دوره  ،یتینو در علوم ترب یکردیرومتناسب.  های ی: ارائه راهکاریتو ترب یمنظام تعل یرانفراگ

 ، تهران: نشر دانشگاهی بال.ریزی درسی اصول و مفاهیم برنامه(. 1388کوروش )فتحی واجارگاه، 
تجارب  ی(. واکاو1399) یماش یمی،و ابراه اطمهف ،یغفار یرم هرا؛، زحسام پور راحیل؛ ی،جهرم ضا؛ر ی،جهرم هیمه؛ف ی،کشاورز هدی؛م ی،محمد

 های پژوهش یهنشرکرونا.  یروسو یوعدر زمان ش یاجتماع یها با شبکه یهای آموزش مجاز چالش از ییدوره اول ابتدا آموزان دانش ینوالد
 .101–74 :40، شماره 7، دوره یتیترب
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: تجارب 19کووید  گیری همهتضمین کیفیت بیرونی آموزش عالی در دوران 

 کشورهای اروپایی

 گاه فردوسی، مشهد، ایراندانش دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،، 1نرجس شیرک

 دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران ،برنامه درسی و آموزش مطالعات دانشیار گروه ،2حسین جعفری ثانی

 دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران، گروه مدیریت آموزشی استاد ،3محمدرضا آهنچیان

 مقدمه

 گسرترش  از جلوگیری برای را فوری و موقت ماتاقدا ها دولت که سبب شد 2020 مارس در اروپا اتحادیه در 19 کووید شیوع

 دقیرق در  ریرزی  برنامره  از مرانع  سرریع،  و ناگهرانی  گسرترش . آموزشری  مؤسسرات  تعطیلری  دهند؛ ازجمله انجام بیماری این

ارزیرابی   -هم مثبت و هم منفی -شد اعمال آن اثرات از قبل هایی سیاست ویروس، مهار فوریت به توجه با .شد گذاری سیاست

 هرا  دانشرگاه  و مردارس  تعطیلری  مختلرف  اشکال پیامدهای مورد در تحقیق به شروع گذاران سیاست شدند. اخیراً سازی لمدو 

... سرابقه  بری  چندبعردی  بحران» این که درحالی .باشند داشته آینده در مشابه بحران با مقابله برای بیشتری آمادگی تا اند کرده

 همکراری  اند )سازمان نکرده تدوین را جامعی های برنامه چنین کشورها همه ماًمسل ،«است منسجم سیاسی های پاسخ نیازمند

 هرای  استراتژینظام آموزش و آموزش عالی یکی از اولین مواردی بودند که تحت تأثیر قرنطینه و  (.4،2020توسعه و اقتصادی

زیادی از شهرها و کشورهای مختلرف در آن  مکانی هستند که افراد  ها دانشگاهاجتماعی قرار گرفتند. در حقیقت،  گذاری فاصله

؛ ویدن 5،2020باشند )سازمان بهداشت جهانی بسیار خطرناک می 19 کنند و بنابراین برای انتشار کووید همدیگر را مالقات می

های خود را در حالت  ، مؤسسات آموزش عالی در سراسر جهان همه فعالیت19-(. در پاسخ به بحران کووید6،2020و کورن ول

مؤسسرات از حالرت اضرطراری ترا      2020-2021تحصریلی   سال طول تنظیم کردند. در 2020اضطراری و از راه دور در بهار 

بسرته بره وضرعیت     19اقردامات ایمنری ملری کوویرد      عنروان  بره جستجو در طیف وسیعی از ترتیبات ترکیبی یا کامالً آنالین 

نقش تضمین کیفیت در حصول اطمینان از حفظ استانداردهای کیفیت و ، زمینه پیشتغییر پیدا کردند. در مقابل این  گیری همه

حال تضمین وضعیت کیفیت در آموزش عالی برای عموم مردم، در درجه اول  حمایت از جامعه دانشگاهی در کارشان و درعین

از  ای مجموعره  (2015) 7برای تضمین کیفیت در منطقه آمروزش عرالی اروپرا    ها دستورالعملاهمیت قرار داشت. استانداردها و 

اروپرایی، مؤسسرات آمروزش     های دستورالعملکنند. بر اساس استانداردها و  ایجاد می 8اصول مشترک را برای تضمین کیفیت

هسرته اصرلی دسرتیابی بره      9عالی مسؤولیت اصلی کیفیت و تضمین کیفیت را دارند؛ به این معنی که تضمین کیفیت درونری 
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 1تضمین کیفیت بیرونری  های نظامپایدار است. درنتیجه، این اصول در طراحی و ترتیبات  کیفیت و توسعه یک فرهنگ کیفیت

 تیرا  و سریرالن  )النرا  شرود  مری در سراسرر اروپرا مرنعکس     3و مؤسسات آموزش عالی 2تضمین کیفیت های نمایندگیو در کار 

 (.4،2021لوکوال

و همچنرین یکری از    ها دانشگاهگرفت، تعطیلی مدارس و چین یکی از اولین کشورهایی بود که در سطح ملی تحت تأثیر قرار 

 کم دستبه یادگیری و آموزش آنالین واکنش نشان داد. میزان این حرکت به سمت آموزش آنالین را نباید  اولین کشورها که

 عنروان  بره اپور سنتی با کیفیت پایین برا ژاپرن و سرنگ    طور بهیا  است جدید گرفت؛ آموزش مبتنی بر اینترنت یا در آسیا کامالً

 اسرت؛ برازهم،   برانگیرز  چرالش  آنالین یادگیری در (. تعریف کیفیت5،2020)رامیرز شود میتوجه در نظر گرفته  استثناهای قابل

کررد   مشراهده  مختلرف  ذینفعران  بررای  متفراوت  معرانی  برا  مختلرف  ابعراد  از را آن تروان  مری  زیررا  دارد، وجرود  کمی اجماع

یرا اسرتانداردهای دولتری یرا ملری و        کیفیرت شرامل ابزارهرای تجراری، سیاسرت      گیرری  دازهان(. ابزارهای 6،2018)اسفیجیانی

گیری و استانداردسازی در سرطوح خررد )یادگیرنرده(، میرانی      هایی ازجمله اعتبارسنجی، اندازه با شاخص های جداگانه چارچوب

 های برنامهآنالین و برای  های برنامهیفیت برای باشند. همچنین تضمین ک ای/ ملی( می یا کالن )مؤسسه ( وها برنامهها/  )دوره

 تضرمین کیفیرت ملری وجرود دارد     هرای  نظرام معمول و حضوری یکسان نیست و بنابراین نیاز به ادغام یادگیری آنالیرن در  

 (.7،2020شرایم)

نیراز   9راهبرری  ودو یادگیری فعال خر  8کرونا، دانشجویان به ظرفیت برای خود انضباطی گیری همه های محدودیتبا توجه به 

، ارتباطات، راهنمایی، توانایی گفتگو و تعامل با همتایان و مربیران در طرول تعرامالت    ها مهارتبرای یادگیری به  ها آندارند. 

و  10شروند )محمرد   سرازگار  ،شرود  مری  اعمال آنالین های کالس در که ارزیابی استراتژی با باید مجازی نیاز دارند. دانشجویان

، تضرمین کیفیرت   19 کوویرد  گیری همهدر پاسخ به بحران »این است که  شود میبنابراین سؤالی که مطرح  (؛2020همکاران،

در جهرت تضرمین    توانرد  مری پاسخ به این سؤال « ؟شود میو مؤسسات آموزش عالی در سطح جهان چگونه انجام  ها دانشگاه

 پژوهشی های مقاله منابع ارائه نماید. به این منظور، از جدید و سودمندی را های دیدگاهکیفیت نظام آموزش عالی کشور ما نیز 

 پیشنهادهایی ارائه گردیده است. و شده استفاده المللی بین و ملی سطح در
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2. Quality assurance agencies 
3. Higher education institutions 
4.Elena Cirlan and Tia Loukkola 
5. Ramirez 
6. Esfijiani 
7. Shraim 
8. self-disciplined 
9. self-directed 
10. Mohmmed 
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 کرونا گیری همه دوران در بیرونی کیفیت تضمین

ناااااااام  

نمایناادگی  

تضاااامین 

 کیفیت

 تاریخ

 
 اقدامات فوری نمایندگی

اقاااادامات پشااااتیبانی از 

 مؤسسات آموزش عالی

موضاااااوعات مهااااام 

استراتژیک با توجاه باه   

 زمینه نمایندگی

AEQES 
 والونیررررررا، -

 بلژیک

مررررری 
2020 

به تعویرق انرداختن بازدیردهای حضروری      -
 برای باقیمانده سال تحصیلی

 های گزارشحمایت از متخصصان در تهیه  -
 بررسی

 

افرررزایش زمررران پاسرررخ بررره   -
نمایندگی از سه هفته  های گزارش

 به شش هفته
جدید بررای   ریزی برنامه توضیح -

 هرکدام از مؤسسات آموزش عالی

 محرمانره  تضرمین  چگونگی -
 ارائره  و مجازی مکالمات بودن

 اضافی اسناد برای مشاوره
متقاعد کردن متخصصان یا  -

و رغبرت بره    میل بیمؤسسات 
 ارزیابی آنالین

AIC – 
 لتونی

ژوئررررن 
2020 

 

در جهررت برره  سررایت وبصرردور بیانیرره در  -
ارزیرررابی  هرررای رویرررهداختن تعویرررق انررر

 شده ریزی برنامه
دربراره بازدیردهای    گیرری  تصمیمگفتگو و -

 آنالین
 یرک  از پرس انجام دادن بازدیدهای مکان  -

بستر آنالین  از استفاده با کوتاه آزمایشی دوره
 زوم
 

تماس جداگانره برا هرر یرک از      -

مؤسسات آموزش عالی و مشراوره  
 هرای  رویره در مورد ترأثیر   ها آنبا 

 تضمین کیفیت بر کارشان
دادن برره مؤسسررات   اطمینرران -

 ناشی تأثیر نداشتن وضعیت درباره
 هرررای حرررل راه و 19 کوویرررد از

 نماینردگی برر   توسرط  شرده  اعمال
 ارزیابی های رویه نتیجه

 

در حال بررسی امکان انتقال  -

 هررای رویررهبرخرری از عناصررر 
 ارزیابی به حالت آنالین

 از قبررل تخصصرری آمرروزش -
 برا  مالقرات  یرا  مکان از بازدید
 شرررهرهای در مسررتقر  افررراد 
 مختلف

نبودن انتقال همه  پذیر امکان -
 صرورت  بره ارزیرابی   هرای  رویه

آنالین و داشتن نتیجه مساوی 
برای همان رویره در بازدیرد از   

 مکان
تضرررمین کیفیرررت دربررراره  -

تقویررت، پشررتیبانی و ایجرراد   
را بررا  هررا نیررااعتمرراد اسررت و 

 تروان  میارتباط حضوری، بهتر 
 به دست آورد.

 

AQUA – 
 آندورا

 ژوئررررن
2020 

تعطیلرری دفتررر نماینرردگی بعررد از اعررالم    -
 وضعیت اضطراری توسط دولت

 نماینرردگی برررای  کارهررای از درصررد 90 -
 از بخشری  قبالً زیرا بود؛ شده آماده دورکاری

 .بود ما ساختار
 حضررروری هرررای فعالیرررت لغرررو تمرررام -

 (مینارهاس و جلسات مانند) شده ریزی برنامه
 صرورت  بره هرا   دوبراره فعالیرت   ریزی برنامه -

 آنالین
بررآوردن   اتخاذ برنامه کاری منعطف برای -

 فعلی برنامه های ارزیابی نیازهای

تشکیل یک گروه کاری دائمری   -
 از یرک  هرر  و مشارکت نمایندگان

 عررالی، وزارت مرروزشآ مؤسسررات
 عالی در آن آموزش و آموزش

 در ای دوره آنالیرررن جلسرررات -
 گفتگرو و  هردف  با قرنطینه دوران

 هررای دربرراره نگرانرری نظررر تبررادل
 فعلری  هرای  سرازگاری  بره  مربوط
 کرونا از ناشی

انتشررار بیانیرره مشررترک وزارت   -
آمرروزش و آمرروزش عررالی و دو   
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اجتماعی،  های رسانهاز طریق  رسانی اطالع -
 و تلفن به ذینفعان سایت وب

 دانشگاه آندورا

AQU 

Cataluny

a – ااسپانی 

 مررررری
2020 

اداری بررای   هرای  مهلتبه تعویق انداختن  -
توسرط نهادهرای بخرش     ها رویهرسیدگی به 

 دولتی در اسپانیا
آینده  های ماهحضوری در  صورت بهارزیابی  -

و ایمنی همه افرادی کره در فراینرد ارزیرابی    
 کنند. شرکت می

 بازدیردهای  انجرام  و ریرزی  برنامه حال در -
 همره  بررای  رانسطریرق ویردئوکنف   مکان از

 کرره هررایی برنامرره و مرردارس ،هررا دانشررکده
 بر اسراس جردول   را خودارزیابی های گزارش
 .اند کرده شده ارسال ریزی برنامه زمانی

 ترا  مرارس  از مکان بازدیدهای کلیهانجام  -
 ویدیویی لینک طریق از 2020 دسامبر

 و ارزیرابی  رویره  از یکسان کیفیت تضمین -
 نالینآ قالب تأثیر تحت نتایج

 جدیرد  قالب توضیح برای آموزشی جلسات -
 مکان از بازدید

 صورت بههای نمایندگی  فعالیت انجام تمام -
 2020مارس  16آنالین از 

 بره  راهنمرایی  ارائه منظور به مختلف اسناد -
 عالی آموزش بخش

 هرای  نظاماعتبارسنجی برنامه و گواهینامه  -
 تضمین کیفیت درونی

 3از تابسرتان بررای    در قبرل  ریرزی  برنامه -
 هرای  نظامبازدید از مکان مرتبط با گواهینامه 

بازدیرد دیگرر در    13تضمین کیفیت درونی و 
 سطح برنامه

و  هررا دانشررگاهاعررالم رضررایت  -
 کراری  رویه مؤسسات درباره تأثیر

 برنامه اعتبارسنجی نتیجه بر

 

HAC – 
 مجارستان

 

مررررری 
2020 

 

اعتبارسررنجی  درخواسررت رئرریس کمیترره  -
 و مردیره  هیرأت  اعضرای  همره  از ارستانمج

 سرفر  گذشرته  هفته طول دو در که کارکنانی
 نیامدن به دفتر نمایندگی منظور به بودند کرده

لغرو تمررام جلسررات از مرراه مررارس و آغرراز   -
 2020مارس  12دورکاری از 

 مرردیره، هیررأت آنالیررن اجرررای جلسررات -
 هررای مصرراحبه و تخصصرری کمیترره جلسررات

 مایکروسافت تیم طریق از مکان از بازدید
در جلسره   کنندگان شرکتبرخورداری همه  -

را  هرا  آناز اطالعات حفاظرت داده کره بایرد    
 آنالین بازگردانند. صورت بهبپذیرند و 

 برره خطرراب ای نیررهبیاانتشررار  -
 عمروم  و عرالی  آمروزش  مؤسسات

مرردم از طررف رئریس نماینردگی     
 کاری انجام شرده  های رویهدرباره 

 در 19 کوویرد  گیری همه در دوران
 زبررران دو برره  2020 مررارس  31

 انگلیسی و مجارستانی
 بررا آنالیررن ارسررال پرسشررنامه -

 موضروعات  تمام مورد در سؤاالتی
مطابقررت بررا   برره مربرروط مهررم

 هررای دسررتورالعملاردها و اسررتاند
اروپررایی برررای دانشررجویان دوره  
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انجام جلسات بدون مشکل فنی با کمرک   -
 کارکنان دفتر نمایندگی

فنری   هرای  دسرتورالعمل دریافت راهنما برا   -
 چگونگی رایبسیار دقیق در جلسات آنالین ب

 به دسترسی آنالین، چگونگی ابزار از استفاده
چگرررونگی  دادن، رأی چگرررونگی اسرررناد،

 محرومیت افراد با تضاد منافع در جلسه
برر اسراس الگرویی     جلسره  صرورت تنظیم  -

شامل اطالعات فنی مربروط بره فراینردهای    
آنالین ازجمله سلب مسؤولیت قانونی دربراره  

 صوتی جلسات ضبط

 دکترا
 در دسررررترس بررررودن تمررررام -

 ماننرد ) سرنتی  تمراس  هرای  گزینه
 سازی ایمن منظور به ،(ایمیل تلفن،

بررین  مشرراوره و اطالعررات تغییررر
 مؤسسررات، و برنامرره مسررئوالن
 اعضررای دکتررری، هررای دانشررکده

رؤسررا و اعضررای  و مرردیره هیررأت
 کمیته تخصصی

 

NAA - 
 روسیه

ژوئررررن 
2020 

 

هرای   رویه فرمان دولت مبنی بر تبدیل تمام -
کاری تضمین کیفیت و اعتبارسنجی در قالب 

 الکترونیکی
 هرای  برنامه اعتبارسنجی انجام رویه کاری -

 از مشرارکت  برا  الکترونیکی قالب آموزشی در
 المللی بین و متخصصان داخلی دور راه
 هرای  هگررو  بره  کمک کارکنان نماینردگی  -

فنی قبرل   مشکالت درباره آنالین متخصص
 از هر بررسی

مارس و  30لغو تمام بازدیدهای از مکان از  -
 های بیرونی از راه دور انجام بررسی

 بررسری  و اعتبارسرنجی  40 از انجام بیش -
الکترونیکی در طول  صورت به کیفیت تضمین

 این دوره
 

اعتبررررار تمدیررررد خودکررررار   -
وزش اعتبارسررنجی مؤسسررات آمرر 

 2020مرارس   15عالی ایالتی بین 
 2021 ژانویه 1و 
انجام وبینارها توسط نماینردگی   -

هررای آموزشرری   برررای سررازمان 
منظم و توضیح وضرعیت   صورت به

 گیرری  همهاعتبارسنجی در شرایط 
 19 کووید

برای بهبود برا   گیری تصمیم -
در نظر گرفتن تجربره اجررای   

آموزشی با اسرتفاده   های برنامه
آمررروزش  هرررای ریفنررراواز 

الکترونیکرری و آمرروزش از راه  
هررای  و روش هررا شررکلدور، 
 الکترونیکی های رویه

توسرررررعه سرررررازوکارهای  -
شناسررررررررررررایی از راه دور 
یادگیرندگان با احراز هویت در 

هررای  طررول اجرررای فعالیررت 
 ارزیابی کیفیت آموزش

 جدید الکترونیکی توسعه فرم -
 اطالعررررررات سیسررررررتم در

 ایالتی اعتبارسنجی
کراربری   هرای  حسابجاد ای -

آموزشررری و  هرررای سرررازمان
 متخصصررررران در سیسرررررتم

 اعتبارسنجی ایالتی اطالعات
آمرروزش برره متخصصرران و  -

کارکنرران مؤسسررات آمرروزش  
 19 عالی در شرایط کووید

NAQA - 
 اوکراین

 

 ژوئررررن
2020 

 و 2020 مررارس 12 در اعررالم قرنطینرره  -
 عمومی رویدادهای تعطیلی همه

 ن نمایندگیآغاز دورکاری کارکنا -
برگزاری جلسات داخلی اعضرا و دبیرخانره    -
 آنالین و منظم صورت به
توسعه رویه کاری برای بازدیدهای مجازی  -
 آنالین های اعتبارسنجیو 
اعتبارسنجی آنالیرن از   300تکمیل حدود  -

 هرای  پروژهتعدادی از  اندازی راه -
 سرایت  وبروابط عمومی از طریق 

 برروک فرریسنماینرردگی و صررفحه 
 برای ارتباط مؤثر با ذینفعان

هفتگی نماینردگی،   رسانی اطالع -
 و اعتبار ها توصیهتذکرات، نظرات، 

 بخشیدن
برگرررزاری وبینارهرررای مرررنظم  -

 هررای همکرراریارتباطررات و  -
 المللی بین

برگرررررزاری تعررررردادی از  -
ها، وبینارهرا و جلسرات    مشاوره

آنالیررن بررا همکرراران خررارجی 
ازجمله فرانسه، لیتوانی، سروئد،  
بلژیک، استونی، قبرس، ترکیه 
و عربستان سرعودی در دوران  
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 2020ژوئن  1مارس تا  26
 هرای  هیئتجلسات توجیهی اولیه و نهایی  -

ارتبرراط بررا متخصررص، بازدیرردهای مکرران،  
ذینفعان، مدیریت دانشگاه، جلسات شوراهای 

 آنالین صورت بهبخش تخصصی 
اطمینررران دادن بررره همررره ذینفعررران و   -

در فراینرد بررای کیفیرت     کننردگان  مشرارکت 
 سطح باالی اعتبارسنجی تخصصی

 نترایج  بررای  متخصصران  درصرد  78تائید  -
و حتررری بهترررر از  آنالیرررن هرررای ارزیرررابی

 حضوری های ارزیابی

 قرنطینه نمایندگی و پاسخ به سؤاالت
برگررزاری مراسررم آنالیررن    -

 همکراری  نامره  امضای تفراهم 
دفتر نمایندگی اوکرراین و   بین

 گرجستان

NCPA – 
 روسیه

 

 ژوئررررن
2020 

 کارکنان با فعلی در میان گذاشتن وضعیت -
 نمایندگی گذاران بنیان و
المللری   در نظر گررفتن بیانیره شربکه برین     -

تضررمین کیفیررت اروپررایی دربرراره تررأثیر     
 گیری همه

 تضمین کیفیت های نمایندگیبر  19 کووید
مطالعرره تجربیررات جهررانی و انتقررال برره    -

 اه دورهای از ر فعالیت
مؤسسرات   بررای  هرایی  دستورالعملتوسعه  -

 و متخصصرررررران آمرررررروزش عررررررالی،
 انرردازی راهو  نماینرردگی کننرردگان هماهنررگ

 آنالین اعتبارسنجی
اسرررتفاده از بسرررتر آنالیرررن زوم بررررای   -

 100اعتبارسنجی و امکان مشارکت حرداکثر  
 کننده شرکت

 هرررا شررریوهمطالعررره بهتررررین  -
سریا  متحده، اروپا و منطقه آ )ایاالت

وتحلیررل  و اقیانوسرریه( و تجزیرره 
در  هرررا آنموضررروعی و ارسرررال 

 نمایندگی سایت وب
آشررنایی مؤسسررات بررا مطالررب  -

موجرررود در حررروزه عمرررومی در  
رسمی نمایندگی شرامل   سایت وب

المللی از تغییر بره شریوه    عمل بین
یرررادگیری الکترونیکررری در دوران 

 ، آموزش عالی و کوویرد 19 کووید
متحرده و   ت، آموزش عالی ایاال19

 19 کووید
مشاوره به مؤسسرات از راه دور   -

 ها آندر صورت درخواست 

 آموزش صدور دستور وزارت -
روسیه  فدراسیون علوم و عالی

به مؤسسات آموزش عرالی در  
حضوری  های کالسجهت لغو 

 و آموزش از راه دور
توسعه ابزارهای ارزیابی از راه -

 دور
تغییر در نظام آموزش عرالی   -
ترکیبری از آنالیرن و    رتصو به

 حضوری
در بازدیدهای  پذیری انعطاف -

 مکان

NCEQE 
 گرجستان -

 ژوئررررن
2020 

آنالیرن از   صرورت  بهها  تغییر جهت فعالیت -
 2020مارس  16
 تمرکز بیشتر بر حمایت از ارزیابان همترا از  -

 هرای  مصاحبه به مربوط های راهنمایی طریق
 آنالین

 برررای اعتبارسررنجی زمررانی هررای جرردول -
 انجرام  هرا  آن در کره  مؤسسراتی  و هرا  برنامه

 است؛ مهم مکان بسیار از فیزیکی بازدیدهای
 و برررالینی آمررروزش و آزمایشرررگاه شرررامل

 مطالعات عملی های مؤلفه
استفاده از یرک چرارچوب مجرازی بررای      -

آموزش به متخصصان و همچنین مؤسسرات  
 خودارزیابی های گزارشدر نوشتن 

 ی برررایو راهنمررای هررا توصرریه -
و  آمرروزش ارائرره کیفیررت تضررمین
 شامل راهنمرایی  آنالین؛ یادگیری

دانشرجویان و   حقروق  تأمین برای
تضمین دانشجو محوری، ارتباط و 

 آنالین های ارزیابیقابلیت اعتماد 
بحث و گفتگو و تبرادل  تسهیل  -

تجربیررات بررا مؤسسررات دربرراره   
تضمین کیفیرت   های شیوهبهترین 

 آموزش آنالین
 در جراری  هرای  چالش شناسایی -

 آنالین آموزش کیفیت تضمین
 برررازخورد و وتحلیرررل تجزیررره -

 آنالین آموزش و یادگیری وضعیت
برای حمایت بهتر غلبه بر بحران و 

در جسرررتجوی نررروآوری در  -
هررای تضررمین کیفیررت   رویرره

بیرونرری برررای تقویررت بیشررتر 
 باهدفهای متناسب  روش

 ملی، زمینه گرفتن نظر با در -
 تضررمین نماینرردگی، چررارچوب

 را الکترونیکری  ارزیرابی  کیفیت
 یافترره توسررعه پررروژه طریررق از

TeSLA 
 مالحظررات تهیرره گررزارش  -

 یرادگیری  کیفیت تضمین برای
 گرروه  توسرط  کره  الکترونیکی

شربکه تضرمین کیفیرت     کاری
 تضررمین زمینرره در اروپررایی

 الکترونیکی یادگیری و کیفیت



 

382 
 

کیفیت آموزش عرالی آنالیرن و از   
 راه دور

NVAO - 
 بلژیک فالندر،

ژوئررررن 
2020 

لغررو تمررام جلسررات و دورکرراری کارکنرران  -
 نمایندگی

یرک ابررزار   عنروان  بره گفتگوهرای آنالیرن    -
 هرای  رویره ابرزار خرود بررای     اضافی در جعبه

 ارزیابی
 ترکیبی حضوری و آنالین های ارزیابی -
 
 
 

 طراحررری دربرررارهتفکرررر  - 
 ارزیررابی کنرریم  هررای رویرره

 مقراوم  دهآینر  در که ای گونه به
 برا  کره  هایی چالش به و باشند

 پاسرخ  شرویم  می رو روبه ها آن
 دهیم.

 هرای  چرارچوب بهروز کردن  -
 ارزیابی

بررر  هررا چررارچوبتمرکررز  -
گفتگررو بررین   دهرری سررازمان

متخصصرران هیررأت بیرونرری و 
تمرکرز   جرای  بهبرنامه/مؤسسه 

 بیشتر بر روی فرم

QAA - 
 انگلستان

مررررری 
2020 

دهای حضروری در  به تعویق انداختن بازدی -
 باقیمانده سال تحصیلی

 از کیفیررت بررسرری بازدیرردهای از برخرری -
 همکاری نزدیک با و مجازی ابزارهای طریق

نمایندگی  و کنندگان تنظیم دهندگان، ارائه بین
 تضمین کیفیت

 ترکیبی از بازدیدهای آنالین و حضوری-

 بررای  گفتگرو  انجمن ایجاد یک -
 نفعنمایندگان ذی و دهندگان ارائه

 و وبینارها از ای مجموعهاجرای  -
 برررررای آنالیررررن رویرررردادهای

و بحرث و   تمررین  گرذاری  اشتراک
 گفتگو

پشررتیبانی از عملکرررد خرروب در  -
ارائه آنالین و تعامرل و حمایرت از   

 دانشجویان
اسرررتانداردهای  سرررازی ایمرررن -

 دانشگاهی و حمایت از دانشجویان
دهندگان  راهنمای اولیه برای ارائه-

 سرررایت وبعرررالی در آمررروزش 
نماینرردگی دربرراره اسررتانداردها و  

 کیفیت

بررسرری چنرردین رویکرررد    -
 شررررررررامل مختلررررررررف؛

مختلرف در   هرای  شناسی روش
ولز، انگلستان، ایرلند شرمالی و  
اسکاتلند، زیرا آموزش عالی در 

 هرای  مدیریتداخل بریتانیا به 
دولتی مختلرف تفرویض شرده    

 است.
 همرررره توسررررعه درحررررال -

 از زدیرردبا هررای شناسرری روش
 کیفیت بررسی

برررای  هررا فرصررت تضررمین -
نظررر و غنررای بیشررتر    تبررادل

گفتگوهرررررا از بازدیررررردهای 
 حضوری

 در اینکرره بررسرری حررال در -
 برخری  شردن  برداشرته  صورت

 از جنبرره کردام  ،هررا محردودیت 
 حضروری  اسرت  بازدیدها بهتر

 شود. انجام
 برررر  مؤسسرررات  تمرکرررز -

 سرررال بررررای ریرررزی برنامررره
 یررک ارائرره و جدیررد تحصرریلی

 برررای برراال باکیفیررت تجربرره
 دانشجویان

 و دقیرق  ریرزی  برنامه به نیاز - ای مؤسسرره کننررده هماهنررگ - کره  ای مؤسسره  هرای  بررسی فوری تعویق -  
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QQI - 
 ایرلند

 
ژوئررررن 

2020 

 

 بود. شده ریزی برنامه 2020بهار  برای
بازنگری برنامه و همچنرین قصرد    حال در -

 ای مؤسسره  هرای  بررسیتکمیل چرخه فعلی 
برای همه مؤسسات آموزش عرالی ترا سرال    

2023 
برین نماینردگی    تعامل و دقیق ریزی برنامه -

 مؤسسرات آمروزش عرالی و    تضمین کیفیت،
قبرل از شرروع بازدیرد     بیرونری  گروه بررسی

 مجازی
 محریط  یرک  بررای  بازدیرد  زمرانی  جدول -

 موضوعی های بخشبه  آن تقسیم با مجازی
 کنندگان شرکت همه برای دقیق راهنمایی -

شرده( و جلسره    بستر آنالین موافقرت ) جلسه
 آداب معاشرت توسعه

 رهبری به توجیهی جلسه یکی ده سازمان -
 دانشرجو  کننردگان  مشارکت برای دانشجویان

 مجازی صورت به
 توسط آنالین جلسه پیوندهای تمامتنظیم  -

 بازدید زمانی جدول افزودن به و نمایندگی

 گرررذاری اشرررتراک بررره مسرررئول
 نماینرردگان بررا جلسرره پیونرردهای

ات آموزش عالی و ذینفعران  مؤسس
 بیرونی

اجتنرراب از هرگونرره مشررکل در  -
 بره  دادن و اجرازه  هرا  دادهحفاظت 

 برررای مؤسسررات آمرروزش عررالی 
 ها پاسخ کردن و هماهنگ نظارت

 نفرررر یرررکاختصررراص دادن  -
 جلسره  هرر  نمایندگی بره  پشتیبان

و  کننردگان  شررکت  برای پرذیرش 
 کمک در امر نظارت

شرررکت نکررردن پشررتیبان در    -
داشررتن  لسررات و خرراموش نگررهج

میکروفررون و دوربررین در طررول   
 جلسه

ارتباط منظم با گرروه بررسری و    -
 مؤسسات آموزش عالی

 سرررایر بررا  تعامررل نماینرردگی   -
مؤسسررررات آمرررروزش عررررالی  

 بررسی برای شده ریزی برنامه

 ها گروه همه توسط سازی آماده
 در فرایند مجازی

و  هرررا رویررره چرررارچوبی از -
بررای کاربردهرای    هرا  پروتکل

مجرازی   شناسی روشدر  آینده
 رسانی اطالعو 
توسرررعه فراینرررد و برنامررره  -

برازنگری شرده در مشراوره برا     
 مؤسسات آموزش عالی

 مرردیره هیررأت
 بررای  کیفیت
 عرالی  آموزش
 ایسلند

مررررری 
2020 

 از اواسط ماه مارس ها بررسیتعویق همه  -
همره رئیسران    ارسال نامه هیأت مدیره به -

 و هرا  دانشرگاه برر   گیرری  همهدرباره تأثیرات 
یرافتن   برای بخش با همکاری به ها آن تعهد

 ها حل راه
 ذینفعران  با جلسات و مدیره هیأت جلسات -
 آنالین صورت به
تلفنرری دبیرخانرره   هررای مصرراحبهانجررام  -

 ها دانشگاهبا مدیران کیفیت همه  مدیره هیئت
اطالعرات   ریآو جمرع در اواسط آوریل بررای  

بره   هرا  دانشرگاه هر یرک از   های پاسخدرباره 
 با تأکید ویژه بر آموزش و ارزیابی گیری همه

آنالین و از ماه  صورت بهجلسات  ریز برنامه -
 ژوئن

 اعضررای از یررک گفتگرروی هررر -
 و گرروه مردیریت   برا  مدیره، هیأت

 دو یا از یک دانشجویان نمایندگان
برای بررسری وضرعیت و    دانشگاه

ت اخیر شامل موارد مررتبط  تحوال
 با ارتقای کیفیت

 در آزاد بحررث شررامل جلسررات -
و  ضررعف  و قرروت نقرراط مررورد

همچنین برازخورد نماینرده هیرأت    
مدیره درباره دسرتور کرار ارتقرای    

 کیفیت دانشگاه
 ها دانشگاه از بیشتر ارائه حمایت -
کیفیررت شررامل  شررورای طریررق از

 هیرأت  بررای  مشرورتی  نهراد  یک
 همرره از متشررکل مرردیره کیفیررت

 دو و هرا  دانشرگاه کیفیرت   مدیران
 دانشجویان ملی از اتحادیه نماینده

 ایسلندی

 برررررای یریررررگ میتصررررم -
 ها دانشگاه با آنالین بازدیدهای

و از طریق مشاوره برا اتحادیره   
ملرری دانشررجویان ایسررلند و   

 وزارت
توسررعه پاسررخ دانشررگاه برره  -

 هررای درسبحررران سررالمت، 
ی سال برا ریزی برنامهکلیدی، 

تحصرریلی آینررده و هرگونرره   
 تغییرات

استفاده دبیرخانه از شرورای   -
کیفیررررت برررررای پیگیررررری 
موضوعات مشترک در دانشگاه 
و ارتباطات اروپایی و تحروالت  

 المللی تضمین کیفیت بین

 
ÜKA - 

ژوئررررن 
2020 

و بازدیردهای   هیرأت  جلسرات  همره انجام  -
مکرران در حرروزه تضررمین کیفیررت بیرونرری   

اطالعرررات بهرررروز شرررده در    -
سایت نمایندگی برای حمایرت   وب

 گفتگوهرررای مشرررارکت در -
 سایر در همکاران با غیررسمی
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 سوئد

 
 آنالین صورت به
 آغاز دورکاری کارکنان نمایندگی -
 در نماینرردگی کارکنرران تمررام آمرروزش -

و  مختلررف بسررترهای دیجیتررال از اسررتفاده
جلسرات   انردازی  راهگفتگو دربراره چگرونگی   

 آنالین
تعررداد بسرریار کمرری از  برره تعویررق افتررادن -

 های تضمین کیفیت بیرونی فعالیت
 مؤسسرات  از برازخورد  آوری جمرع  حال در -
 متخصصان دربراره مشرارکت   و عالی موزشآ

 آنالین نمایندگی های فعالیت در آنان

مسرررتقیم اولیررره از مؤسسرررات،  
دانشرررجویی و  هرررای سرررازمان
 دانشجویان

 و بره  هرا  نماینردگی  و کشورها
 از عملی تجربه گذاری اشتراک

 از بازدیررد و آنالیررن جلسررات
 مکان

تشکیل جلسرات هفتگری و    -
به مردیریت   هایی گزارشارائه 

نماینرردگی دربرراره تحرروالت و 
هررای بخررش آمرروزش  چررالش

 19 عالی ناشی از کووید

 ها یافته

هرا،   ، بره تعویرق انرداختن فعالیرت    نشان دادند 19 تضمین کیفیت اروپایی به بحران کووید ها نمایندگیاولین واکنشی که همه 

شده، آندورا تنها کشوری بود که در نمایندگی  کشور بررسی 12شده و آغاز دورکاری کارکنان بود. در میان  ریزی جلسات برنامه

 مشرترک  های مؤلفه .بود ها آن ساختار از بخشی قبالً زیرا بود؛ شده آماده دورکاری کارها برای از درصد 90تضمین کیفیت آن 

 تضمین کیفیت کشورهای مختلف اروپایی: ها نمایندگیدر 

 آنالین و حضوری؛ های ارزیابیروسیه و انگلستان: ترکیبی از  -

 ؛19 کووید گیری همهلتونی، آندورا، گرجستان، فالندر بلژیک، انگلستان، ایسلند و سوئد: گفتگو و تبادل تجربیات در دوران  -

 دانشجویی. های سازمانیرلند، ایسلند و سوئد: حمایت از دانشجویان و مجارستان، گرجستان، انگلستان، ا -

 گیری نتیجه 

گیرری کرونرا    تضمین کیفیت اروپایی در مواجهه با بحران همره  های نمایندگیو تجارب  ها پژوهشآمده از مرور  دست نتایج به

 از پشرتیبانی  اقردامات  -2نماینردگی؛   فروری  اقردامات  -1آنران در سره مؤلفره:     های واکنشکلی  صورت بهکه  دهد مینشان 

. ازجمله اقردامات مشرترک در   شود مینمایندگی مطرح  زمینه به توجه با استراتژیک مهم عالی و موضوعات آموزش مؤسسات

آنالین و حضروری، دورکراری کارکنران، آمروزش بره       های بررسیاند از: ترکیبی از  تضمین کیفیت عبارت های نمایندگیمیان 

آنالین، به تعویق انداختن بازدیدهای مکران   صورت بهاستفاده از بسترهای آنالین، جلسات هیأت مدیره و ذینفعان کارکنان در 

المللری،   برین  هرای  همکاریمجازی و آموزش آن به متخصصان ارزیابی، ارتباطات و  های چارچوبشده، استفاده از  ریزی برنامه

تلفنری   های مصاحبهنمایندگی،  سایت وبدر  ها دستورالعملشده، راهنماها و نظر آنالین، اطالعات بهروز  جلسات بحث و تبادل

از طریرق   رسرانی  اطرالع آنالیرن و   آموزش کیفیت تضمین در جاری های چالش دانشجویان، شناسایی های اتحادیهو گفتگو با 

نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیرت   ایه هیئتو تلفن به ذینفعان. با توجه به اینکه در ایران نیز  سایت وباجتماعی،  های رسانه

و مؤسسات آموزش عالی هستند، پیشرنهادهای زیرر در جهرت بهبرود نظرام       ها دانشگاهاستانی مسئول تضمین کیفیت بیرونی 

 :گردد میتضمین کیفیت آموزش عالی کشور ارائه 
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اسراس تجربیرات جهرانی و    ایجاد تغییرات و نوآوری در ساختار تضرمین کیفیرت بیرونری نظرام آمروزش عرالی کشرور برر          -

 موجود؛ های واقعیت

 مشارکت دادن ذینفعان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در فرایند تضمین کیفیت آموزش عالی؛ -

 ؛19 کووید گیری همهمجازی در بحران  های آموزشو مؤسسات آموزش عالی از  ها دانشگاهتعامالت و تبادل تجربیات  -

 ی تضمین کیفیت آموزش عالی کشور؛کار های رویهدر  پذیری انعطاف -

 و مؤسسات آموزش عالی. ها دانشگاهمدیریت بحران در وضعیت اضطراری در  های مهارتتوسعه  -

 تضمین کیفیت یها یندگینما، تجارب اروپایی، یادگیری الکترونیکی، 19 دیکووتضمین کیفیت، واژگان کلیدی: 
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 افسانه مثابه بهجهان پساکرونا و بازتعریف مفاهیم ارزشیابی: تقلب 

 فارس، بوشهر، ایران یجخلیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه استاد 1،نسیم قنبری

 مقدمه

 هرا  آنکه اثرگذاری متغیرهای نامطلوب کره از   شود میزمانی حاصل از منظر ادبیات غالب در زمینه ارزشیابی، نمره واقعی فرد 

، در فضای آزمون بره حرداقل ممکرن برسرد. چنرین نگرشری کره برر مبنرای نگراه           شود میخطای سنجش نامبرده  عنوان به

. دهد میالیی نشان بیند که دانش آزمون دهنده را با پایایی و روایی با یمگرایانه به ماهیت دانش است، آزمون را ابزاری  اثبات

یرگذار باشد، نامطلوب قلمداد شرده و ترالش در بره    تأثناگفته پیداست که هرگونه عامل محیطی که بر عملکرد آزمون دهنده 

یرگرذاری  تأثحداقل رساندن آن است. مفهوم تقلب بر مبنای چنین نگرشی به آزمون شکل گرفرت. برر اسراس ایرن دیردگاه،      

، تقلرب فراترر از یرک    ترر  گسرترده . همچنین در سرطحی  کند مینمره واقعی فرد را مخدوش عوامل خارجی در هنگام آزمون، 

تمرامی   19-یری کوویدگ همهکه پیامدهای اخالقی و اجتماعی برای فرد دارد. با شروع  شود میمفهوم ارزشیابی صرف قلمداد 

ی فراروی آموزش ها چالشنار تمامی های آموزشی حضوری متوقف گردید و آموزش مجازی جایگزین آن گردید. در ک فعالیت

مجازی، ارزشیابی فراگیران در فضای جدید آنالین نیز با سؤاالت جدی روبررو شرد. یکری از موضروعات جردی در ارزشریابی       

اطمینان حاصل کرد که  توان میآنالین، مسئله امنیت آزمون و یا همان مفهوم سنتی تقلب بود. سؤال مهم این بود که چگونه 

ی فرراوان در  ها تالشی خود تکیه کند و از منابع مختلف موجود در فضای آنالین استفاده نکند. علیرغم ها دانستهبر فرد تنها 

ی هرا  تفراوت سطوح مختلف تصمیم گیران آموزشی که به دنبال به حداقل رساندن شانس تقلب در ارزشیابی آنالین هسرتند،  

آنالین موجب عدم موفقیت این پیشنهادات گردیده است. مقاله پریش   بنیادین ما بین دو فضای ناهمگون ارزشیابی حضوری و

 پردازد که در فضای ارزشیابی آنالین، مفاهیم سنتی ارزشیابی ازجملره تقلرب   یمرو با بررسی منابع موجود به بررسی این مهم 

ی خرود، تعراریف   شناسر  معرفرت . بر همین اساس، ارزشیابی آنالین بر پایه مفروضات اند دادهکارکرد همیشگی خود را از دست 

ی بنیرادین دو فضرای   ها تفاوتترین ویژگی این بازتعریف، توجه به  . مهمدهد میجدیدی از مفاهیم ارزشیابی مانند تقلب ارائه 

 ارزشیابی سنتی و آنالین است.

 ترکیب نتایج

 و )فرولچر  باشرد  مری مرون  بر اساس نظریه روایی دیدگاه سنتی ارزشیابی، فضرای آزمرون همران محریط عینری برگرزاری آز       

ی، عواملی همچون مکان برگزاری آزمون، مراقبین حاضر در جلسه، چیدمان محیط، دما، تهویه و . به عبارت(2007دیویدسون، 

آیند و تالش  یمیرگذار در فضای آزمون بشمار تأثگذارند، همگی در زمره متغیرهای  یم...که بر عملکرد آزمون دهندگان تأثیر 

ارزشیابی سرنتی، مطلروب ایرن اسرت کره تنهرا        ازنظری به عبارتدر نمره فرد تا حد ممکن است.  ها آننقش  در جهت کاستن

، موجب تغییرات در نمره را فراهم کند. از منظر چنین نگرش محدودی، فضای گسرترده  موردنظرتوانایی فرد در رابطه با سازه 

. شرود  مری ، نادیرده انگاشرته   کنرد  میبرای آزمون دهنده فراهم  تر یعوسفرهنگی و امکانات و منابعی که این فضای -اجتماعی

                                                           
1. btghanbari@pgu.ac.ir 
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ی آزمون بر مبنای چنین دیدگاهی شکل گرفته است. برر همرین   سنج روانهای  یژگیومطالعات فراوانی در مورد ارتقا و بهبود 

د نکروهش بروده   جدی مرور  صورت بهمفهوم تقلب، به معنای استفاده از منابع مختلف موجود در فضای آزمون همواره  اساس،

کاستن امکان تقلب در آزمون تا حرداقل ممکرن بروده     به دنبالاست. مطالعات بسیاری که در این زمینه صورت گرفته است، 

 .است

ی مختلرف جامعره ازجملره آمروزش دسرتخوش      ها بخشمیالدی، شیوع بیماری کرونا موجب گردید که  2019در اواخر سال 

زشی در سراسر دنیا، آموزش حضوری را متوقف و به سمت آموزش آنالین تغییر مسیر تغییرات شگرفی شود. تمامی مراکز آمو

ی هرا  چرالش دادند. آموزش آنالین، موجب گردید که ادغام تکنولوژی در آموزش سرعت بیشتری به خود بگیرد. در کنار تمام 

نیز با مشرکالت جدیردی روبررو گردیرد      جدیدی که تغییر ناگهانی به آموزش آنالین با خود به همراه داشت، ارزشیابی آنالین

 (.1392 همکاران، و ترهینی ;1392 همکاران، و مساعده ;2013 همکاران، و کنعان 2006 گاردنر، و )هولمز

، در صدر مشکالت شود میدر این میان مفهوم سنتی تقلب که در فضای جدید ارزشیابی آنالین از آن به امنیت آزمون نامبرده 

آنالین صورت گرفته، نکته مغفرول مانرده عردم     های آزمونیی که در جهت ارتقای امنیت ها تالشتمامی  قرار گرفت. در کنار

فرهنگری بره یرادگیری    -ی بنیادین دو فضای ارزشیابی سرنتی و آنالیرن اسرت. از منظرر دیردگاه اجتمراعی      ها تفاوتتوجه به 

فراگیران حضور دارند، نقش مهمی در آمروزش  (، عناصر متعددی که در فضای خاص اجتماعی و فرهنگی 1978)ویگوتسکی، 

یف شروند. ناگفتره پیداسرت کره     برازتعر بایست در فضای جدید  های آموزشی می بنابراین تمامی فعالیت؛ و یادگیری افراد دارند

، دده میهای فرد به دست  ییتوانامفهوم تقلب که در نگاه اثبات گرایانه به معنای مخدوش کردن تصویری است که آزمون از 

 .شود مییف بازتعردر نگاه جدید به معنای استفاده از منابع مختلف موجود در فضای آموزش جهت یادگیری و تعالی بیشتر فرد 

شماری را در فضای آموزش فراهم کرده است کره نیازمنرد درک متفراوتی از     یبعنصر تکنولوژی در آموزش آنالین، امکانات 

 ,Crusan, Plakans) انرد  پرداختهعاتی که به بررسی مشکالت ارزشیابی آنالین فضای آموزش سنتی است. بسیاری از مطال

& Gebril, 2016; Zhang, Yan & Wang, 2021 ،)کنند که بازیگران مهم دخیل در  یت به این مهم اشاره میدرنها

 هستند.های جدیدی در فضای آموزش و ارزشیابی آنالین  یتقابلها و  ییتوانافرایند ارزشیابی، نیازمند 

 گیری نتیجه

و  ها تفاوتنتیجه گرفت که تغییر آموزش از حضوری به آنالین فراتر از برشمردن  توان می الذکر فوقگرفتن مطالب  در نظر با 

. فضرای نامحردود و   باشرد  مری ی ماهوی ایرن دو فضرا   ها تفاوتی این دو روش است. بلکه این تغییر نیازمند درک ها شباهت

مفراهیم ارزشریابی    نخرورده  دسرت که اقداماتی که در جهت انتقال  گردد میود در فضای آنالین موجب های متعدد موج یتقابل

سنتی به فضای آنالین هستند به نتایج مطلوبی دست پیدا نکنند. مفهوم تقلب نیز در همین راستا باید بردان نگریسرته شرود.    

ی آن در فضای آنالیرن را بره حرداقل برسراند، تصرمیم      های فراوان که امکان تقلب به مفهوم سنت ینههزبجای صرف  درواقع

تأکید بیشتری کنند. همچنین باید پذیرفت کره در فضرای    ترم طولهای  یابیارزشبایست بر  گیران و برنامه ریزان آموزشی می

دگیری کره  بنابراین برای ارزشیابی یرا ؛ گیرد مینامحدود آنالین، یادگیری در بطن همکاری و کنش با منابع مختلف آن شکل 

. دهرد  مری  بره دسرت  محور ارزشیابی، تصویر نادرستی از یادگیری افرراد  -فرد یها بهروشتوسل  دهد میدر چنین فضایی رخ 
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الزمه چنین تغییراتی، در کنار فراهم آوردن تکنولوژی در فضاهای یادگیری و ارزشیابی، آموزش معلمران در سرطوح مختلرف    

وجود معلمران   ینباااز مفهوم تقلب، موجبات نگرانی بسیاری را ایجاد خواهد کرد.  است. بسیار محتمل است که چنین برداشتی

صرورت گیررد و هرگونره     هرا  آنهای دریافتی  بایست در راستای نوع آموزش باید آموزش داده شوند که ارزشیابی فراگیران می

شد. جهان پسرا کرونرا نیازمنرد معلمرین     های مادی و معنوی فراوانی خواهد  ینههزعدم تناسب میان این دو موجب هدر رفتن 

 دهند. یمی خود را ارتقا ا حرفهآگاهی است که با درکی متناسب از تغییرات، هویت 

 تقلب، ارزشیابی حضوری، ارزشیابی آنالین، فراگیران، بیماری کرونا، ارزشیابی: واژگان کلیدی
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 دانشجویان از منظر الکترونیکیهای  آزمونهای  چالشبررسی 

 ، مشهد، ایرانعلوم تربیتی موسسه عالی آرمان رضوی یدانشجو، 1هدی امین امرغان

آموزش علوم پزشکی مشهد /  و توسعهریزی درسی، کارشناس مرکز مطالعات  دکتری برنامه ،2زاده ینمحمدحسمعصومه 

 ، مشهد، ایرانموسسه عالی آرمان رضوی مدرس

 مقدمه

 نموده شدید تغییرات دستخوش را تربیت و تعلیم ازجمله زندگی ابعاد همه تکنولوژی در عصر جدید سریع تحوالت و تغییر

 تدابیر باید جدید فزاینده نیازهای به پاسخگویی مناسب برای درسی آن یها برنامهآموزشی و  یها نظام بنابراین؛ است

ظهور . (1398عباسی،است ) الکترونیکی یها آموزش از گیری بهره نیازها، و اقتضائات این از یکی. یشنداند یب درخوری

 ها آنآموزش فراگیران و ارزیابی یادگیری  های شیوهی نمود و در زمان بسیار کم برابر چندین اقتضاء را ، این19پاندمی کووید 

 صورت بهبه برگزاری امتحانات  ناچار به ها دانشگاهی که بسیاری از مدارس و ا گونه بهخوش تغییر کرد.  را تا حد زیادی دست

ها،  ینههزیی در جو صرفه ، سهولت،پذیری انعطافهایی مانند  یژگیو به خاطرالکترونیکی  های آزموناند.  الکترونیکی روی آورده

وجود  ینبااآموزشی کمک نماید  های سیستمبه ارتقای کیفیت  تواند میو مانند آن  (1398رنج دوست، آزمون )کاهش استرس 

 ویژه به ها آزموناین  نفعان یذنظرات  ارزیابی یی نیز مواجه است. به همین دلیلها چالشبا  ها آزموناین  رسد میبه نظر 

ها  آن و نموده راهنمایی ضعف نقاط و مشکالت رفع جهت در را ریزان برنامه تواند مینظرات  این. است مهم یاربس فراگیران،

های  آزمونهای  چالش درک"لذا این پژوهش با هدف . (1398فقیهی و همکاران، کند ) هدایت اصالحی اقدامات سمت به را

 انجام شد. "دانشجویان از منظر الکترونیکی

 پژوهش روش

علوم تربیتی  رشته از دیدگاه دانشجویان الکترونیکی های های آزمون با هدف فهم چالش به شیوه کیفی و پژوهشاین  

 از نفر 16 شاملکنندگان  مشارکتشد. انجام  1400_1401غیرانتفاعی آرمان رضوی مشهد در سال تحصیلی  موسسه

تا زمان اشباع اطالعات انجام  ها داده آوری جمع. نجام شددر دسترس ا صورت به یریگ نمونهاین موسسه بودند.  دانشجویان

نوشتاری ساختارمند در فضای مجازی(  شبیه پرسشنامه باز پاسخ )با رویکرد مصاحبه صورت به اطالعات آوری جمع شد. روش

 از استفاده با ها دهدا وتحلیل یه. تجزگردید پیاده wordافزار  روی نرم بر کنندگان شرکتاطالعات دریافت شده از . شد انجام

 ازنظر ها دادهجهت بررسی اعتبار  .شد در قالب سه بخش کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام MAXQDA افزار نرم

  همتایان استفاده شد.

                                                           
1. hodaan533@gmail.com 
2. hoseinzadehm3@mums.ac.ir 
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 پژوهش های یافته

 ٪40ه پژوهش شرکت کردند ک سال در این 32 بعد سنو میانگین  16/83دانشجو ترم پنج با میانگین معدل  14 درمجموع

 و «های آزمون مشکالت و چالش» ،«آزمون قوت نقاط» اصلیطبقه  سه ،ها داده وتحلیل یهتجز از مجرد و ٪60 و متأهل

الکترونیکی های  آزمونآزمون که دانشجویان در زمینه  قوت نقاط .آمد دست به «جهت ارتقای آزمون پیشنهادات و راهکارها»

یی جو صرفهفواید مدیریت در زمان، هزینه و وقت: مدیریت زمان و  -1 دسته بود: به آن اشاره نموده بودند شامل چند چهار

ی مربوط به غول ها استرسفواید روانشناسی: کاهش استرس )-2ها،  ینههزیی در جو صرفهها و کمک به  ینههزوقت، مدیریت 

یت استاد و دانشجو، ایجاد انگیزه کاهش احتمال بیماری کرونا(، ارتقای خالق آزمون وامتحان و رسیدن به محیط فیزیکی 

فواید آموزشی: کمک به ارزشیابی مستمر دانشجو، قابلیت بازخورد سریع،  -3جهت مطالعه و یادگیری مؤثرتر در دانشجویان،

های اساتید و  یتوانمندو  ها مهارتی ارتقا فواید فنی و فرهنگی:-4دسترسی بیشتر به منابع مختلف جهت یادگیری و آزمون،

ویان در زمینه فناوری اطالعات، ایجاد ارتقای دسترسی اساتید، دانشجویان و حتی شهرستان به تکنولوژی روز مانند دانشج

های ارتباطی، آشنایی بیشتر دانشجویان با منابع و  یتکنولوژو آشنایی بیشتر افراد با  افزایش تدریجی پهنای باند در کشور

یی را ها چالشدهند(. مشکالت و  یمبرای افرادی که بجای دیگران آزمون  تماالًدرآمد )احاطالعاتی علمی، کسب  های پایگاه

های مربوط به  چالش-1طبقه اصلی بود:  4نیز شامل  کردند میالکترونیکی بیان  های آزمونکه دانشجویان درباره 

جهیزات الزم برای یین اینترنت در کشور، عدم دسترسی کافی و مناسب دانشجویان به تپا )سرعت یفنهای  یرساختز

های مربوط به مباحث فرهنگی )عدم صداقت علمی دانشجو، کاهش انگیزه برای یادگیری بین  چالش-2(، ها آزمونبرگزاری 

ی ساز فراهم، فهم ناصحیح دانشجویان و اساتید از مفهوم آزمون به معنای واقعی آن )که ها آندانشجویان و اشاعه تقلب بین 

های مربوط  چالش-3و کمک به ارتقای یادگیری دانشجو و رفع مشکالت یادگیری او است((،  بستری جهت سنجش یادگیری

یی که ها فرصتعدم استفاده صحیح از ) یکیالکترون های آزمونبه ابعاد آموزشی و عدم توجه به اقتضائات مربوط به 

ی الکترونیکی ها آزمونی بودن و طراحی ا سانهچندرآزمون،  پذیری انعطافمانند  دهد میهای الکترونیکی در اختیار قرار  آزمون

های  چالش-4ارزشیابی مرسوم سنتی که در بسیاری مواقع با محیط آزمون الکترونیکی ناهمگون است(،  های شیوه در قالب

ی پشتیبان عدم های الکترونیکی، مربوط به نیروی انسانی )عدم آمادگی و توانمندی اساتید و دانشجویان برای اجرای آزمون

فنی مناسب در حین آزمون از سوی اساتید و کارشناسان مربوطه، عدم در دسترس بودن استاد در زمان آزمون و رفع 

 ی شد:بند دستهنیز در دو بخش  های الکترونیکی بهبود آزمون ی دانشجویان جهتراهکارهامشکالت احتمالی(. پیشنهادات و 

ی ها سامانهها در برگزاری آزمون در کنار  رسان یامپاز ظرفیت  استفاده یقطرهای الکترونیکی از  های آزمون کاهش چالش-1

های الکترونیکی و اعتماد  های دانشجویان در آزمون دانشگاهی، اختصاص وقت کافی به آزمون، درک مناسب استاد از چالش

 شکالت اینترنت و تجهیزات،الزم در اجرای آزمون با توجه به مشکالت موجود مانند م پذیری انعطافپشتیبانی الزم و  به

افزایش میزان استفاده از فواید  -2 یاندانشجوهای اینترنتی و تجهیزات الزم برای اساتید و  یرساختزی ساز فراهمیل تسه

آزمون،  های شیوههای آزمون الکترونیکی مانند انعطاف در زمان، مکان و  یتقابلهای الکترونیکی مانند استفاده بیشتر از  آزمون

دانشجویان مختلف،  ( جهتتستی، تشریحی و...آزمون )ی گوناگون ها فرصتی ساز فراهمها و  یا چند رسانهاده از استف
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یابی، قابلیت ارائه سریع بازخورد خودارزهای مستمر، استفاده از  شده، استفاده از آزمون سازی یشخصهای  استفاده از آزمون

 امتحان به دانشجویان.

 گیری یجهنت

در آموزش الکترونیکی  ویژه بهترین اقدامات در خصوص ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری  انشجویان یکی از مهمارزشیابی د 

ارزشیابی فراگیران است که  ،اصول در فرآیندهای آموزش ینتر مهم نویسد که از یمپژوهشگران در این زمینه  یکی از است.

آموزشی و  یزیر د، بازخوردی ارزشمند و کاربردی در برنامهچنانچه با روش صحیح و کیفیت مطلوب و مناسب انجام شو

 حاضر مطالعه (.1384صرافی نژاد و همکاران، ) دهد میو استادان  ریزان برنامه، آموزش به مسئوالن تکیفیارتقای همچنین 

 در اصلی نفعان یذ از یکی عنوان به دانشجویان تجربیات های الکترونیکی دانشگاه بر اساس های آزمون به کشف چالش منجر

های مناسب برای اجرای  یرساختزمطرح کرده بودند شامل عدم وجود  ها آنیی که ها چالشبسیاری از . گردید ارزیابی سیستم

های  ینههزی به مسئله توجه کمهای الکترونیکی،  ی الزم برای برگزاری آزمونساز فرهنگهای الکترونیکی، عدم  آزمون

های آموزشی طراحی آموزش و آزمون در فضای الکترونیکی بود. این یافته با  یستهبات از پیش های الکترونیکی، غفل آزمون

 از دانشجویان رضایت نسبی از حاکی مطالعه این ( منطبق است. البته همچنین نتایج1396فقیهی و همکاران ) های یافته

 و بود ، کاهش استرس امتحان(وآمد رفتاهش ها، ک ینههزمانند کاهش آن )الکترونیکی به دالیل فواید  آزمون در شرکت

داشت  یم( بیان 1398) یعباسکه  گونه همان مناسبی طراحی و اجرا شود صورت بههای الکترونیکی  معتقد بودند اگر آزمون

تا در یک محیط امن و  کند میکمک  ها آنی مناسبی را جهت یادگیری بیشتر دانشجویان فراهم آورد به ها فرصت تواند می

های خود را به اساتیدشان در قالب آزمون الکترونیکی نشان دهند. این یافته، با نتایج رنج  ون استرس بتوانند یادگیریبد

ی الکترونیکی مانند افزایش زمان، ها آزمونبرگزاری بهتر  نیز جهت هایی یشنهادپهمچنین ها  آن( سازگار است. 1398دوست )

های الکترونیکی  های آزمون یتقابلکه اگر اساتید بتوانند از  رسد میبه نظر  .تندداش در زمان و روش آزمون پذیری انعطاف

این پژوهش توصیه  های یافتهشد و همچنین بر اساس  روبرو خواهدبا استقبال بیشتری  ها آزمونی استفاده نماید این خوب به

آموزشی و تولید محتوا  های دورهرونیکی از طریق های الکت توانمندسازی اساتید و دانشجویان در زمینه برگزاری آزمون شود می

 موردتوجه قرار گیرد.

 برنامه درسی، آموزش الکترونیکی، آموزش مجازی، آزمون الکترونیکی، آزمون مجازی واژگان کلیدی:

 منابع

، آموزش یفناور ،نور یامشگاه پهای مجازی در کاهش استرس از دیدگاه استادان و دانشجویان دان (. بررسی نقش آزمون1398رنج دوست، شهرام )
 .370-378: 2، شماره 13 دوره

 بالینی آموزش ارزشیابی در جدید رویکردی «یناس ابن الکترونیک آزمون» افزار نرم (.1384آزاده ) فروزش، یاسر و ،یستانیس یاض افشین؛ نژاد،  صرافی
 .5، دوره پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجلهپزشکی، 

 آموزش فناوری. دوره مدرسان منظر از خارجیان به فارسی زبان الکترونیکی آموزش یها دوره موفقیت کلیدی عوامل بررسی (.1398زهرا ) عباسی،
 .772 - 759 :4 شماره ،13 ، دوره(آموزش و فناوری)
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 در کارورزی پیش الکترونیک آزمون از پزشکی دانشجویان تجاربها:  آزمون بسته(. 1396) نیکو یمانی، و سعیده ،زاده یادر و عطیه فقیهی،
 و تحول یها بسته نامه یژه)و17دوره ، پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله ،1395 سال در کاشان و اصفهان پزشکی علوم یها دانشگاه
 .31-15: (پزشکی علوم آموزش در نوآوری
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 الکترونیکی های آموزشفناوری آموزشی در  مثابه بهطرح درس اینفوگراف 

 وپرورش، خوزستان، اهواز دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه قم/ پژوهشکده تعلیم و تربیت، آموزش، 1ادنیایوسف فرش

 مقدمه

برای  (Sha'bani,2011یادگیری و رخداد آموزشی ) –ی فرآیند یاددهی ده سازمانی با هدف آموزش وییسنار ایطرح درس 

به  3. اس. بلومنیبنجام توسط متخصصین حوزه تعلیم و تربیت ازجمله جیتدر بهو شد ارائه  2تیبوب نیفرانکل بار توسط نینخست

آموزشی،  های فناوریرشد  در اثر پاندمی کرونا و ویژه به الکترونیکی یها آموزشبا گسترش  شکل امروزی سامان یافت.

ده است. طراحی و ساماندهی طرح درس بر اساس تفاوت در بسترهای یادگیری ازجمله مسائلی است که مغفول مان

است که در دهه اخیر موردتوجه  ییها یفناورازجمله  باشد می نگاشت اطالعکه معادل آن در زبان فارسی  4اینفوگرافیک

 انتقال. است ی و مصوّردارید صورت بهارائه اطالعات  جهت یا یفناور، کینفوگرافیاآموزشی قرار گرفته است.  اندرکاران دست

 ی آموزشی است.ها نگاشت اطالعازجمله اهداف طراحی به مخاطب تأثیرگذاری باال و با  یزمان ی بازه نیتر اطالعات در کوتاه

که در آن تصویر و نوشته به شکل  گرفته نشئت ها آنها از ماهیت  اینفوگرافیک توجه قابلاز طرفی این هدف و تأثیرگذاری 

اجتماعی موردتوجه قرار  یها رسانهاست که در تبلیغات  یا اندازه بهها  تلفیق یافته است. اثرگذاری اینفوگرافیک یمند نظام

سواد  های مهارتهای آموزشی در راستای تقویت  (. همچنین استفاده از اینفوگرافیک2017گرفته است )توما و همکاران، 

 (.Nuhoğlu Kibarm, Akkoyunlu,2014است )بصری نیز موردتوجه قرار گرفته 

مختلف  های دیدگاهشده که از  هایی پژوهشدر قالب اینفوگرافیک سبب انجام  محتوای آموزشی یساز ادهیپامروزه  

، استفاده از اینفوگرافیک در آموزش، یا مطالعهدر  ی و مداقه قرار داده است.موردبررسهای آموزشی را  تأثیرگذاری اینفوگراف

( در 1399(. ملیحه نجفی )2017ی، اوزددامل و )اوزدال نتایجی ازجمله موفقیت در پیشرفت تحصیلی به دست آمده است

ی پرداخته شده است این درس زبان فارس یادداریو  یریادگیبر  کینفوگرافیا قیتأثیر آموزش از طر یبررسپژوهشی به 

. همچنین مؤثر باشد یدرس زبان فارس یادداریو  یریادگیبر  تواند می گینفوگرافیا قیآموزش از طرنتیجه حاصل شد که 

 یو تفکر انتقاد یبر استدالل اخالق کینفوگرافیا قینشان داد که تأثیر آموزش از طر (1399بیان و سامری )ی طالبررس جینتا

 نفوگرافیطرح درس اپژوهش حاضر با هدف نشان دادن  .باشد می دار یمعنمثبت و  یآسمان یها هیدانش آموران در درس هد

 است. افتهی سامانی کیالکترون یها آموزشدر  یآموزش یمثابه فناور به

 ترکیب نتایج

وسعت چشمگیری  زمان با بروز پاندمی کرونا یادگیری هم –های یاددهی  از فناوری گوناگون آموزشی در فعالیت گیری بهره

های آموزشی در بستر الکترونیکی است. از  موردتوجه معلمان، طراحی و ساخت اینفوگرافیک های فناورییافته است. ازجمله 

                                                           
1. farshadnia.yusuf@gmail.com 
2. Bobitt Franklin 
3. Benjamin Bloom 
4. infographic 
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ی مسئله تعلیم و تربیت را با آموزش وییسنار ایطرح درس آموزشی بدون وجود  بشمار یها رسانهو  طرفی داشتن محتوا

درس الکترونیکی  های کالستولید محتوای الکترونیکی جهت استفاده در  یریگ اوجزمان با  . همکند مینقصان مواجه 

درس روزانه  یها طرح یساز ادهیپ رسد مینظر  . آنچه ضروری بهشود میدرس به سبک معمولی استفاده  یها طرحهمچنان از 

مجازی و  های کالسمفهومی، خالصه و جذاب و متناسب با دامنه زمانی  یها شکلمختلف و به  یها قالبو ساالنه در 

آموزشی است. پژوهش حاضر از سوی گروه آموزشی کار و فنواوری استان خوزستان در قالب یک طرح ابتکاری و  های فناوری

از  یا نمونه، کنندگان شرکتشد. پیش از دریافت آثار از سوی  یرسان اطالعفراخوان استانی در برنامه عملیاتی گروه  تصور به

فناوری استان خوزستان( در اختیار  کار ویک طرح درس اینفوگرافیک توسط نگارنده پژوهش حاضر )سرگروه آموزشی 

 ذیل(. مناطق و نواحی استان قرار داده شد )شکل یها سرگروه

 
 تیدرنهاگرفته شده است.  در نظرجامعه هدف  عنوان بهمنطقه که  40است که مناطق و نواحی استان خوزستان  ذکر انیشا

اثر که دارای مالک  16منجر به انتخاب  تیدرنهابا بررسی و داوری آثار  یریگ نمونهارسال شد.  اثر به دبیرخانه 20نزدیک به 

 هدفمند از جامعه آماری شد. یا نمونه عنوان بهینفوگرافیک( استاندارد )طرح درس مصور؛ ا

کیفی قرار  شمار مطالعاتدر  دریافتی از دبیران طراح طرح درس اینفوگراف، یها پاسخروش پژوهش بر اساس تحلیل 

شد( پاسخ دبیری که طرح درس اینفوگرافیک آنان انتخاب  16) شده نییتع. جهت رسیدن به اهداف مطالعه از نمونه گیرد می

 از: اند عبارتبه دو سؤال ذیل خواسته شد که 

پاسخ مثبت است به سؤال  که یدرصورتالکترونیکی ضرورت دارد؟  یها آموزشالف. آیا طرح درس در قالب اینفوگراف برای 

 دوم پاسخ دهید.

 الکترونیکی چیست؟ یها آموزشتأثیر طرح درس اینفوگرافیک در  ب:

ذیل به  های یافتهاینفوگرافیک هستند  درسبه دست آمده از پاسخ دبیران که خود طراح طرح  های دادهوتحلیل  با تجزیه

 دست آمد.
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طرح درس اینفوگرافیک بودند از ضرورت وجود چنین  کننده میتنظدرصد از دبیرانی که خود  75طور که مشخص است  همان

 (.2019از برنامه اکسل  )خروجی کند میالکترونیکی حکایت  یها آموزشسبکی از طرح درس در 

ی وجود دارد که در ادامه ا مالحظه قابلوتحلیل پاسخ به سؤال دوم که در جدول ذیل قابل مشاهده است اطالعات  در تجزیه

 .شود میتبیین 

 نتایج پاسخ به دو سؤال مصاحبه -1جدول 

 1پاسخ سؤال  2پاسخ کیفی سؤال 
نام دبیر 

 طراح
 ردیف

در قالب  توان میبودن/ بر زمانیادگیری/عیب: -در خصوص فعالیت یاددهی آموز دانشو ارائه دید مناسب به دبیر 
 ی ذهنی طراحی نمود که سرعت طراحی آن باالستها نقشه

 1 ا. ب )آقا( بله

 بله انسجام در ارائه مطالب/ایجاد نقشه عملی
ف.ط. ش 

 )خانم(
2 

 3 م.ح.م )آقا( بله ی جذاب بصریها جلوهاختصار/ 

 بله ر ارائه/ جذابیت/ جامع بودناختصار د
ف.س.م.آ 

 )خانم(
4 

 5 م.ن )خانم( خیر _

به جهت  آموزان دانشزمان و اختصار/ مفید بودن برای  ازنظرتناسب طرح درس اینفوگراف با تدریس مجازی 
 ی بصریها جلوه

 بله
)خانم(

 
 م.ا

6 

 7 ن.پ )خانم( خیر _

 8 آ.ب )خانم( خیر _
 9 م.ت )خانم( بله آموزان دانش/ مفید بودن برای نقشه کلی و جامع تدریس

 10 خانم(گ )ف. بله ارائه دیدگاه کلی و نقشه کلی در فرآیند تدریس/ البته تولید محتوا اولویت اول است.
 11 ک.م )خانم( بله تسهیل یادگیری/افزایش آگاهی در خصوص موضوع درس/ افزایش ماندگاری در ذهن

 12 آقا(ج )ح. بله مناسب مطالب/ بندی طبقه/آموزان دانش/ارائه دید کلی به وزانآم دانشایجاد آمادگی در 
 13 ی.ف )آقا( بله ی بصریها جلوهجامعیت/ اختصار/ نقشه مفهومی روشن/ 

 14 س.ش )خانم( بله و اختصار در ارائه/ نکته: طرح ممکن است در آن واحد تغییر کند ی بصریها جلوهمنبع ارجاع/ عنوان به

 15 ل.پ )خانم( یرخ _
مؤثر و کلیدی/ نقشه کلی مختصر و مفید جهت تدریس/ عدم پرداختن به جزئیات جز محسنات آن است که 

 تدریس به حاشیه نرود.
 16 ر.افت )خانم( بله

75% 

25% 

 نتیجه پاسخ به سؤال یک

 خیر بله
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بصری و جامعیت از محسنات طرح درس  یها جلوهدر پاسخ به سؤال دوم مواردی از قبیل اختصار، مفهومی بودن، 

با ارائه  آموزان دانشکوتاه الکترونیکی در دوران کرونا، مفید بودن برای  یها آموزش. تناسب با خورد یمک به چشم اینفوگرافی

یادگیری به جهت اختصار و عدم -ی( و عدم به حاشیه بردن فرآیند یاددهی گذار اشتراکدید کلی نقشه تدریس )در صورت به 

 رند.پرداختن به جزئیات در درجه دوم اهمیت قرار دا

 یریگ جهینت

ی افزار سختافزاری و  و همچنین امکانات نرم ها رساختیزالکترونیکی توجه به  یها آموزش با بروز پاندمی کرونا و گسترش

بوده  یاددهیو  یریادگی ندیدر فرا یآن ازین کی نیهرچند که آموزش آنالضرورت یافته است.  شیازپ شیبدر کالس مجازی 

 تواند میهای حاصل از آن  و چالش ها بیرفع آس یبرا ییو اجرا یتیریمد یراهکارها شنهادیلکن پ است یادیز دیفوا یو دارا

(. از ارکان فرآیند Gharari et. al,2021) دینما جادیکرونا و پسا کرونا ا یماریآموزش در دوران ب یبرا یغن یروش یربنایز

ز طرفی و در بستر فضای مجازی در عصر کرونا و پساکرونا یادگیری همانا طرح درس راهبر آموزشی )معلم( است. ا-یاددهی

ترکیبی )حضوری و غیرحضوری( استفاده از یک طرح درس نوین و متناسب با بستر الکترونیکی  یها آموزشزمان با اوج  و هم

ه از این نوع استفاد ضرورت بهدرصد از طراحان طرح درس اینفوگرافیک )مصوّر(  75. در این مطالعه رسد میضروری به نظر 

استفاده از طرح درس اینفوگرافیک در فرآیند عملیات  اولیه نوشتار حاضر؛ های یافتهطرح درس اذعان کردند. بر اساس 

 هرچندی امر تعلیم و تربیت مؤثر است. رگ لیتسهی و بخش تیفیکیادگیری با لحاظ استانداردهای طرح درس در -یاددهی 

 .طلبد یمینفوگرافیک زمان و دقت باالیی را ا صورت بهدرس  یها طرحتدوین چنین 

 منابع 

 ،یفصلنامه اخالق در علوم و فناوری، و تفکر انتقاد یبر استدالل اخالق کینفوگرافیا قیتأثیر آموزش از طر(. 1399طالبیان، لیال و سامری، مریم )
 .2شماره  ،سال پانزدهم

 نینو های یافته یکنفرانس مل نیدوم ،یدرس زبان فارس یادداریو  یریادگیبر  کیافنفوگریا قیتأثیر آموزش از طر یبررس (.1399) حهیمل ،ینجف
 .بندرعباس ،ییدر دوره ابتدا یریادگی-یاددهی

 اطالعات سالمت ررسی تطبیقی تأثیر اطالعات تصویری و متنی بر ادراک(، ب1399نوروزی، علیرضا، غفاریان مهربانی، زهره و فهیمی فر، سپیده )
 .497-467: 3شماره ، 26، دوره عمومی یها کتابخانهو  یرسان اطالعتحقیقات ، شهر تهران متوسطهدختر دوره  آموزان دانش

B. Thoma, H. Murray, & authors T. Chan, (2017), The impact of social media promotion with 

infographics and podcasts on research dissemination and readership. CJEM, 20(2):300-306. 

Gharari, M., Mohammadi, R. & Ghorbani, M. (2021). Assessing Educational Harms and Challenges of 

Covid-19. irje. 16 (5):29-37 
Ozdal, H. & Ozdamli, F. (2017). The Effect of Infographics in Mobile Learning: Case Study in Primary 

School, Journal of Universal Computer Science, 23(12): 1256-1275. 

Pinar Nuhoglu Kibar, B. Akkoyunlu, (2014),A New Approach to Equip Students with Visual Literacy 

Skills: Use of Infographics in Education Publisher: Springer International Publishing. 
Sha'bani, H. (2011). Educational Skills (Methods and Techniques of Teaching), Tehran, Samt(Persian).
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 ی از آموزش مجاز زیدانشگاه تبر دیو اسات انیدانشجو تیرضا زانیمبررسی 

 1399-1400در سال تحصیلی 

 تاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایراناس، 1یوسف ادیب

 ، تبریز، ایران، دانشگاه تبریزدانشیار گروه علوم تربیتی، 2فیروز محمودی

 ، تبریز، ایرانریزی درسی، دانشگاه تبریز دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه، 3لیال قلی زاده

 نشگاه تبریز، تبریز، ایرانریزی درسی، دا دانشجوی دکتری برنامه، 4قمر محمد خربوطلی

 مقدمه

بررای   مخصوصراً یر است ناپذ اجتنابالکترونیکی در فرآیند آموزش و یادگیری امری ضروری و  های فناوریتلفیق  21در قرن 

نسبت به آموزش مجازی حراکی از مزایرای مختلرف ایرن      روزافزون. این روزها گرایش شدید و العمر مادامیادگیری و آموزش 

، منظور از آموزش مجازی یعنی محیطی مبتنی بر وب که در آن درواقعهای سنتی آموزش به وجود آمد.  ه روشروش نسبت ب

ین باعرث  و ا باشد میفراگیر محور و حامی یادگیرندگان  اساساًباشند. آموزش مجازی  دانشجویان و اساتید با هم در تعامل می

 یادگیری استوار است. شود می

در  متفاوتی دارد. مخصوصراً دالیل  ینظام آموزش عال ویژه به آموزشیمختلف  یها ترونیکی در نظامآموزش الک البته گسترش

روزهای اخیر یکی از شرایطی که استفاده از آموزش الکترونیکی را ضرورت بخشیده، وقوع شرایط کرونرایی در جهران اسرت.    

ی که از این ویروس تأثیر گرفتند، به قرنطینه رفتند، بره  شمار کشورهایاست و در سال اخیر  دنیا دغدغه ترین مهم کرونا امروز

ای  تقریباً کشوری نیست که رنگ کرونا را ندیده باشد و برنامره  ماه 9 جایی که بعد از تا شد افزوده …تعطیلی کشیده شدند و

بسریاری از متخصصران    برای مقابله با آن طراحی نکرده باشد. این در حالی است که پایان کرونا تقریباً حدس زدنی نیسرت و 

هرای   در این میران نظرام   .(2020، 5ایچسانتر را در کنار کرونا طراحی کرد ) زنند که باید زندگی کمی طوالنی حرف از این می

هرای جرایگزین آموزشری را پیشرنهاد      تبع تأثیر کشورها از شیوع کرونا، از این شرایط متأثر شدند، روش آموزشی در دنیا نیز به

ی در ریادگیر  قیر را مجبرور بره تعل   هرا  دانشگاهازجمله  یدر سراسر جهان، مؤسسات آموزشبیماری کرونا  وعیشرو  ینازا. دندا

مجبور کرده است تا  دانشگاه راامر  نیا کرونا جلوگیری به عمل آید. روسیاز گسترش و کرده است تا دانشگاه محیط فیزیکی

یی است کره  ها دانشگاهدانشگاه تبریز یکی از  .(2020، 6ایاپراگاسارازان)ز برای آموزش دانشجویان باشند دیجد یها به فکر راه

یرا  آبرای آموزش مجازی استفاده کرده است. ولی  LMSدر شرایط کرونایی از آموزش مجازی بهره گرفته است و از سیستم 

؛ 2019، 7کلرر ؛ 2020، اسرارازان اپراگیزاماننرد )  قاتیتحقاند؟ چون  یراضیان دانشگاه تبریز از آموزش مجازی و دانشجواساتید 

                                                           
1. Yosof-adib@yahoo.com 
2. firoozmahmoodi@tabrizu.ac.ir 
3. l.gholizadeh1397@gmail.com 
4. Qammar1991q@gmail.com 
5.Ichsan 
6. Zayapragassarazan 
7. Keller 
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 یلیکننرد، تمرا   آموزش الکترونیکی را آغاز می های دورهکه  یانیاز دانشجو یادیکه تعداد ز دهد می، نشان (2020، 1گری مک

(، پژوهشی با عنروان آمروزش عرالی و بحرران     1399) یمحمداسکندری و نمایند.  یم یتیادامه آن ندارند و اظهار نارضا یبرا

اند که دانشگاه ایالم در مواجهه با بحران کرونا توانسرته از   یدهرس: دانشگاه ایالم( انجام دادند. به این نتیجه دمطالعهمورکرونا )

(، در پژوهشی به بررسری میرزان   1396اعتبار )پژوهش جهانیان و طریق آموزش الکترونیکی به دانشجویان خدمات ارائه دهد. 

الکترونیکری در تهرران پرداختنرد. نترایج تحقیرق نشران داد کره دانشرجویان          در آمروزش  کننرده  شررکت رضایت دانشجویان 

کره   هرچنرد آموزش الکترونیکی از دسترسی به امکانات و یادگیری به ایرن روش رضرایت داشرتند     های دورهدر  کننده شرکت

ر آمروزش الکترونیکری   (، در پژوهش به بررسری ترأثی  2020) 2ایچسان آموزش الکترونیکی نداشتند. های دورهنگرش مثبتی به 

ی آمروزش الکترونیکری   هرا  روشیی کره از  هرا  دانشگاهدانشجویان در شرایط شیوع کرونا پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد، در 

دار بروده   یمعنر یافته و یادگیری دانشجویان از مطالب درسی  یشافزا، میزان تفکر خالق در دانشجویان اند بردهی بهره درست به

قرار گیرد و  مورداستفادههای مختلفی  صورت به  تواند می( در پژوهش خود نشان داد که آموزش مجازی 2017) 3نیکولز .است

شرده و همچنرین در    روز بره زمان و غیرهمزمان به فراگیران آموخته شود. با این آموزش اطالعات فراگیرران   به دو صورت هم

ستاد مربوطه ارتباط برقرار نماینرد. پرژوهش حاضرر در پری بررسری      با ا توانند می، شوند میبا مشکلی مواجه  ها آنمواردی که 

 تیرضرا  زانیر متعیرین  »ایرن اسرت    ؛ و هدفشاست میزان رضایت دانشجویان و اساتید دانشگاه تبریز از آموزش الکترونیکی

 «.از آموزش الکترونیکی زیدانشگاه تبر دیو اسات انیدانشجو

 با بررسی این سؤاالت: 

 دارند؟ تیرضا یکیاز آموزش الکترون زانیتا چه م زیتبردانشگاه  انیدانشجو (1

 دارند؟ تیرضا یکیاز آموزش الکترون زانیتا چه م زیدانشگاه تبر اساتید (2

 تبریز تفاوت وجود دارد؟آموزش الکترونیکی در دانشگاه  تیوضعآیا بین میزان رضایت دانشجویان و اساتید از  (3

 پژوهش روش

 آمراری  جامعره  .اسرت  ازلحاظ هدف از نوع تحقیق کاربردیپیمایشی و  -توصیفی حقیقت نوع از روشازلحاظ  حاضر پژوهش

 اسرتفاده  الکترونیکری  آموزش از که باشند یم تبریز دانشگاه اساتید و کارشناسی دوره دانشجویان تمامی شامل حاضر پژوهش

کننرد   مری  اسرتفاده  الکترونیکری  آمروزش  از که کارشناسی دانشجویان تعداد تبریز، دانشگاه ازشده  ارائه آمار بر اساس. کنند می

 روش .باشرند  یمر  نفر 774 کنند، می تدریس الکترونیکی آموزش از استفاده با تبریز دانشگاه در که اساتیدی تعداد و نفر 9962

 629 مورگران  -کرجسری  جردول  بر اساس تحقیق این در نمونه تعداد .بود یا چندمرحله یا خوشه حاضر؛ پژوهش گیری نمونه

 پرسشرنامه  از اطالعرات  گردآوری جهت حاضر پژوهش در .بودند استاد نفر 258 و دانشجو نفر 371تعداد  این از که است نفر

رضایت از منطق، اهرداف،  ) یکیالکترونرضایت از آموزش  های مؤلفهبر اساس مطالعه پیشینه از  شد که استفاده ساخته محقق

ی فراگیرران، زمران و   بنرد  گروههای یاددهی و یادگیری، مواد و منابع یادگیری،  تمحتوا، راهبردهای تدریس و یادگیری، فعالی

                                                           
1. Mcgorry 
2. Ichsan 
3. Nichols 
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گانه  ده عناصرها  مؤلفه این خیلی زیاد تا خیلی کم( طراحی شد.) یکرتلی ا درجه 5 مکان یادگیری و ارزشیابی( بر اساس طیف

 ،(گویره  4) یرادگیری  و تردریس  راهبردهرای  ،(گویره  5) محتروا  ،(گویره  5) اهرداف  ،(گویه 4) منطقبودند ) اکر درسی برنامه

 مکران  و زمران  ،(گویره  5) فراگیرران  یبنرد  گرروه  ،(گویره  4) یادگیری منابع و مواد ،(گویه 6) یادگیری و یاددهی های فعالیت

 ثرحرداک  نمرره . شردند  یگذار ( نمره1) کم خیلی به( 5) زیاد خیلی از لیکرت طیف با و(( گویه 5) ارزشیابی ،(گویه 3) یادگیری

 اسرتادان  و متخصصران  نظررات  از پرژوهش  این ساخته محقق پرسشنامه روایی تعیین جهت. باشد می 41 حداقل نمره و 205

برر   محاسبه سپس و نفر 30 بین در آن آزمایشی اجرای روش از پرسشنامه، این پایایی تعیین جهت و شد استفاده تربیتی علوم

 .آمدبه دست  82/0 اییپای میزان و شد استفاده کرونباخ آلفای اساس

 پژوهش های یافته

های آمار توصریفی )فراوانری،    تعیین میزان رضایت دانشجویان و اساتید دانشگاه تبریز از آموزش الکترونیکی، از روش منظور به

 .( استفاده شده استتک متغیره و آزمون تی مستقلدرصد( و استنباطی )آزمون تی 
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مرات مربوط به رضرایت دانشرجویان و رضرایت اسراتید از آزمرون کولمروگروف اسرمیرنوف        برای بررسی نرمال بودن توزیع ن

نرمرال   <05/0p و z>1یان با مقدار و دانشجوتوزیع نمرات مربوط به رضایت اساتید استفاده شده است و نتایج نشان داد که 

 .باشد می

 

یج ؛ و نتااز آزمون تی تک نمونه استفاده شد یکیتروناز آموزش الک زیدانشگاه تبر انیدانشجو سؤال اول: جهت بررسی رضایت

 گانره  دهنمرات، در تمامی عناصرر   شده محاسبهبین میانگین رضایت دانشجویان و میانگین  ،>p 05/0سطح در  دهد می ننشا

رضرایت  کره   دهرد  مری ها نشران   مربوط به عناصر برنامه درسی در آموزش الکترونیکی تفاوت وجود دارد و همچنین این یافته

یرادگیری،   منرابع  و یادگیری، مواد و یاددهی های یادگیری، فعالیت و تدریس منطق، اهداف، محتوا، راهبردهای دانشجویان از

 .باشد می شده محاسبهتر از میانگین  یینپایادگیری، ارزشیابی  مکان و فراگیران، زمان یبند گروه
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از آزمون تی تک نمونه اسرتفاده شرد. نترایج     یکیاز آموزش الکترون زیردانشگاه تب اساتید اما سؤال دوم: جهت بررسی رضایت

 و یرادگیری، مرواد   و یراددهی  هرای  ، بین رضایت اساتید از منطق، اهداف، محتوا، فعالیت>p 05/0سطح در  که دهد مینشان 

برین رضرایت اسراتید از     تفراوت وجرود دارد ولری    شرده  محاسربه یادگیری، ارزشیابی با میانگین  مکان و یادگیری، زمان منابع

 هرا  یافتره  دار وجود نردارد. همچنرین   یمعنرابطه  شده محاسبهفراگیران با میانگین  یبند گروهیادگیری و  و تدریس راهبردهای

 و زمران  یرادگیری،  منرابع  و مرواد  یادگیری، و یاددهی های فعالیت محتوا، اهداف، منطق، از اساتید انتظارات که دهد می نشان

 سؤال اول. های یافتهین مطابق ؛ و اباشد میها  آن ادراکات از بیشتر ارزشیابی ی،یادگیر مکان

 

 tاز آزمرون   زیدر دانشگاه تبر یکیآموزش الکترون تیاز وضع دیو اسات انیدانشجو رضایت نیبسؤال سوم: برای بررسی تفاوت 

 مسرررررررررررررررررررررررتقل اسرررررررررررررررررررررررتفاده شرررررررررررررررررررررررده اسرررررررررررررررررررررررت.  
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 آمروزش  منطرق  وضرعیت  از اسراتید  و دانشرجویان  میرانگین  برین  ،358/0 ریدا معنی سطح بر اساس که دهد می نشان نتایج

 .ندارد وجود داری معنی تفاوت تبریز دانشگاه در الکترونیکی

 

 آمروزش  اهرداف  وضرعیت  از اسراتید  و دانشرجویان  میرانگین  برین  ،296/0 داری معنی سطح بر اساس که دهد می نشان نتایج

 .ندارد وجود داری عنیم تفاوت تبریز دانشگاه در الکترونیکی
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 و تردریس  راهبردهای وضعیت از اساتید و دانشجویان میانگین بین ،048/0 داری معنی سطح بر اساس که دهد می نشان نتایج

 .دارد وجود داری معنی تفاوت تبریز دانشگاه در الکترونیکی آموزش یادگیری

 

 

 و یاددهی های فعالیت وضعیت از اساتید و دانشجویان میانگین ینب ،193/0 داری معنی سطح بر اساس که دهد می نشان نتایج

 .ندارد وجود داری معنی تفاوت تبریز دانشگاه در الکترونیکی آموزش یادگیری

 

، بین میانگین دانشجویان و اساتید از وضعیت مواد و منابع یادگیری 063/0 داری معنیکه بر اساس سطح  دهد مینتایج نشان 

 وجود ندارد. داری معنیکی در دانشگاه تبریز تفاوت آموزش الکترونی
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ی فراگیرران  بنرد  گروه، بین میانگین دانشجویان و اساتید از وضعیت 044/0 داری معنیکه بر اساس سطح  دهد مینتایج نشان 

 وجود دارد. داری معنیآموزش الکترونیکی در دانشگاه تبریز تفاوت 

 

 

، بین میانگین دانشجویان و اسراتید از وضرعیت ارزشریابی آمروزش     046/0 داری معنی که بر اساس سطح دهد مینتایج نشان 

 یرادگیری  والعمر  مادام یادگیری به توجه دانشجویان دیدگاه وجود دارد. پس از داری معنیالکترونیکی در دانشگاه تبریز تفاوت 

 خردمات آمروزش الکترونیکری،    در...  و یاسری س اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مختلف های ینهزم به توجه یادگیری، چگونگی

 تناسرب  جهرانی،  جدیرد  هرای  یافتره  برا  دروس محتوای بودن منطبق و بودنروز  به دانشجویان، موردنیاز های مهارت به توجه

 انتقادی، تفکر بروز برای دانشجویان به دادن فرصت محوری، سؤال اصل به توجه دانشجویان، های ییتوانا با دروس محتوای
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 اسراتید  دیدگاه از ؛ وشوند می محسوب الزامی نیازهای جزو ارزشیابی از بخشی عنوان به مسئله حل بر تأکید منابع، بودنروز  به

 بره  توجره  جهرانی، روز  بره  مسرائل  یرادگیری  یهرا  بهرروش  توجه یادگیری، چگونگی یادگیری والعمر  مادام یادگیری به توجه

 برا  دروس محتروای  تناسب جهانی، جدید های یافته با دروس محتوای بودن منطبق و بودنروز  به جامعه، موردنیاز های مهارت

 بره  تشرویق  فعال، یادگیری بر تأکید انتقادی، تفکر تقویت اصل به توجه خالق، تفکر تقویت به توجه دانشجویان، های ییتوانا

 فعال اصل انتقادی، تفکر بروز رایب دانشجویان به دادن فرصت تفکر، باالی سطح های مهارت پرورش پژوهش، و کاوشگری

 برا  رابطره  در فرردی  و گروهری  مسرئولیت  و پاسخگویی ی،جمع دسته طور به مسائل فهم منابع، بودنروز  به یادگیرنده، ساختن

حساب  به الزامی نیازهای جزو دانشجویان مهارتی و عاطفی شناختی، ابعاد بین توازن خودارزیابی، فرصت دادن اصل یادگیری،

 .ندآی یم

 گیری یجهنت

. ی بودکیاز آموزش الکترون زیدانشگاه تبر دیو اسات انیدانشجو تیرضا زانیم نییتع این پژوهش اصلی هدف اینکه، به توجه با

 گانره  دهبین ادراکات و انتظارات اسراتید و دانشرجویان از عناصرر     دهد می نشان ها دادهوتحلیل  تجزیه از نتایج حاصل بنابراین،

 ایرن  ی که انتظارات اساتید بیشتر از انتظارات دانشجویان اسرت کره در  ا گونه بهالکترونیکی شکاف وجود دارد، خدمات آموزش 

 .باشد می ( همسو2014) داگرتی و (، مک گری1388باقر ) ( رضایی1383) فراهانی (، واشقانی2010) تونس های یافته با مورد

 ایرن رشرته   محتروای  گفرت  توان می آموزش الکترونیکی درسی برنامه ایمحتو مورد آمده در دست به های یافته به توجه با و

 یروزرسران  به و بازنگری به نیاز و است قدیمی محتوا خیلی بودنروز  ازلحاظ به اما بوده پیوستگی دارای منطقی ارتباطازلحاظ 

 و بروده  سرخنرانی  بیشتر رشته درس این های کالس درمورداستفاده  تدریس روش داد که نشان دیگر تحقیق های یافتهدارد. 

 فراگیرران  از بسریاری  توسرط  سرخنرانی  روش کره  دهند یم نشان اخیر های پژوهش. شود می استفاده دیگر یها روش از کمتر

 (.1392 فتحی آذر، از نقل )به است برخوردار زیادی برتری از آموزش عالی های دوره

ر اصلی آموزش، موجب شد که دانشرجویان و اسراتید برا مشرکالت و     راهکا عنوان بهشیوع کرونا و استفاده از آموزش مجازی 

 نظرام  در. در طول دوره کرونا استفاده از وسایل دیجیتال و اینترنت نسبت به قبل افرزایش یافتره اسرت   . رو شوند مزایایی روبه

 و آن ارزیرابی  و بررسری  جهرت  علمی و مشخص وجود سازوکارهای خاص، طور به درسی یها برنامه در و یطورکل به آموزشی

 هرای  مهارت به الکترونیکی آموزش شود می پیشنهاد لذا .است ضروری امر این در موجود موانع و و ضعف قوت نقاط از آگاهی

 تقویرت  دنبرال  بره  و باشند داشته آن، به آموزش فعال و فراگیر محور توجه نیازهای به توجه با جامعه در دانشجویان موردنیاز

 .باشد جامعه آن امکانات یو اقتضا های جامعه یتواقعمطابق با  اهداف و ساختندانشجویان  در یانتقاد و خالق تفکر

 آموزش الکترونیکی، رضایت از آموزش الکترونیکی، دانشجویان و اساتید واژگان کلیدی:

 منابع

 در نوین های پژوهش المللی بین کنفرانس ،(یالما دانشگاه)موردمطالعه:  کرونا بحران و عالی آموزش ،(1399) راضیه محمدی، و فرانک اسکندری،
 .آموزشی و تربیتیعلوم  اجتماعی،علوم  روانشناسی،
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. انیدانشجو دگاهید از تهران یها دانشگاه کییآموزش مجازی در مراکز آموزش الکترون تیوضع ابییارز(، 1391)اعتبار، شکوفه  و رمضان ان،یجهان
 .65-53: 4، شماره 2دوره  ،تییدر علوم تربعات و ارتباطات الاط یآور فصلنامه فن

 توسعۀ و مطالعات مرکز آموزش راهبردهای مجلۀ درسی، یها برنامه درونی کیفیت ارزشیابی ،(1392. )رمضان رحمانی، کوروش و واجارگاه، فتحی
 .93-77: 4، شماره 1دوره  ،...ا بقیه پزشکی علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش

Ichsan, I. (2020). COVID-19 Outbreak on Environment: Profile of Islamic University Students in 

HOTS-AEP-COVID-19 and PEB-COVID-19, Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, 

5(1):167-178. 
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مقایسه چالش های سخت افزاری و نرم افزاری کالس های آنالین در مقایسه با 

 کالس های حضوری قبل از کرونا

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال، ، نژاد نوروزالهام 

 تهران، ایران.

 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.فرشته افکاری، 
 مقدمه

ی زندگی است. از زمان ثبت اولین مورد در ووهان چین، ها نهیزم، جهان شاهد یک تغییر بنیادی در تمام 2019مبر از دسا

ی اجتماعی، ها رسانهی، ردولتیغبه موضوع اول بحث در بین افراد، نهادهای عمومی،  1گیری موسوم به کرونا ویروس همه

باید گفت اگر تا چندی پیش افراد برای آموزش  جهیدرنت(. 2020، 2لتارداینترنت و اخبار در سراسر جهان تبدیل شده است )کوا

و یادگیری نیاز به زمان و مکران مشخصی داشتند که دورهم جمع شوند با شیوع بیماری کرونا و از طرف دیگر با پیشرفت 

د بود هر چیرزی را در هر زمانی ی قادر خواهزود بهرایانه و شبکه تا حدودی این نیاز از بین رفته است و هرکسی  های فناوری

حضوری که شامل برنامه آموزش منسجمی است که  (. برخالف شیوه آموزش1393و مکرانی یاد بگیرد )مقامی و همکاران، 

یادگیری الکترونیکی و آنالین با  .(3،2012)استاکر و هورن باشد میبر اساس دستورالعمل معلم و برنامره حضوری متمرکز 

های  تر شدن محتوا، سهولت دسترسی به حجم باالیی از اطالعات و کاهش هزینه یی خاص خود، سبب جذابها داشتن ویژگی

نظارت و کنترل دقیق بر نظام آموزشی و  ها آنوتحلیل  سریع بازخوردها و تجزیه آوری جمعباال،  پذیری انعطافآموزشی، 

جویی در زمان و... در حال جایگزین شدن با  ها و صرفه هاطالعات، پشتیبانی تعداد زیادی دانشجو در یک کالس، کاهش هزین

به موارد زیر  توان میاند که از آن میان  آموزش سنتی است البته برای یادگیری الکترونیکی معایبی را نیز برشمرده های شیوه

تالل در سرعت، شبکه اشاره نمود: نبود امکان تعامل حضوری میان یاد دهنده و یادگیرنده و یادگیرندگان با همدیگر، اخ

دشواری تولید محتوای استاندارد و با کیفیت، نیاز فراگیران به برخورداری از سواد برای ارائه، دشواری اعمال این نوع از 

(؛ 1393اندازی مراکز یادگیری الکترونیکی )کیان،  های گزاف راه آموزش برای برخی دروس، وجود مشکالت فنی و هزینه

 ذکرشدهمطلوب اجرا نشود، دستیابی به فواید  صورت بهی باشد و اگر ا لبههمانند تیغ دو  تواند میرونیک بنابراین آموزش الکت

آنالین نسبت به حضوری  های کالسآنالین نیز بیانگر آن بود که  های کالسنیست. تجربه پژوهشگر از حضور در  ریپذ امکان

 کالس وو وصل شدن مکرر سامانه آموزش آنالین حین برگزاری  اختالل در سرعت اینترنت، قطع  ی در زمینهها یدشواربا 

همراه است. از طرفی کالس  برای برقراری ارتباط به گوشی هوشمند مناسب و اینترنت انیدانشجوعدم دسترسی برخی 

 در و اساتید سلب کرده است. ها یهمکالسرا از  آنالین نسب به کالس حضوری فرصت دیدارها و تعامالت چهره به چهره

 بَر است و ممکن است استاد متوجه سؤال دانشجو نشود. زمان سؤاالتبرخی موارد نیز در آموزش آنالین تایپ کردن 

 

                                                           
1
. Coronavirus 

2
. Coulthard 

3
. Staker, H. & Horn, M. B. 
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 سؤال کلی

حضوری قبل از کرونا در دانشجویان دانشگاه آزاد  های کالسآنالین در دوران کرونا در مقایسه با  های کالسهای  چالش

 اسالمی واحد شمال کدامند؟

 ئیسؤاالت جز

 حضوری قبل از کرونا کدام است؟ های کالسآنالین در مقایسه با  های کالسافزاری  های سخت چالش

 حضوری قبل از کرونا کدام است؟ های کالسآنالین در مقایسه با  های کالسافزاری  های نرم چالش

 روش پژوهش

 صورت روش و ماهیت اساس بر ها پژوهش انواع بندی طبقه چنانچه و دارد قرار کاربردی تحقیقات زمره در حاضر تحقیق

ی مقطعی است. ابی نهیزمپیمایشی از نوع -و از منظر روش اجرا، توصیفی  هدف، کاربردی حاضر ازنظرپژوهش  ،گیرد می

ی پژوهش حاضر، شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال به تعداد جامعه آمار

با توجه به شرایط کرونا و عدم دسترسی کامل به افراد جهت انتخاب تصادفی، از  بود. 1399 -1400سال تحصیلی در  4500

 آوری جمعجهت  نفر انتخاب شد. 112ی شامل ا نمونهی از نوع در دسترس استفاده و حجم تصادف ریغی ریگ نمونهشیوه 

. در باشد میشد. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه  استفاده ی پژوهش از روش میدانی ها سؤالاطالعات برای پاسخگویی به 

با استفاده  ها داده.  بخش آمار استنباطی جهت پاسخگویی به سؤاالت پژوهش از آزمون تی تک گروهی و فریدمن استفاده شد

 وتحلیل قرار گرفتند. مورد تجزیه 26spssافزار  از نرم

 پژوهش های یافته

ای یا تی تک گروهی آمده است. در این جدول نمرات گروه نمونه با نمره  تک نمونه tاز تحلیل در جداول زیر نتایج حاصل 

 مقایسه شده است. 3استاندارد 

 پژوهش های یافته

 حضوری قبل از کرونا کدام است؟ های کالسآنالین در مقایسه با  های کالسافزاری  های سخت سؤال اول( چالش

 در گروه نمونه با نمره معیار افزاری سخت های چالشمقایسه  تحلیل تی تک گروهی برای -2جدول 

 افزاری سخت یها چالش
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آموزش در آموزش حضوری نسبت به آنالین  کارشناسان و مسئولین
 بیشتر در دسترس و پاسخگو هستند.

92/3 239/1 858/7 111 000/0 920/0 

سیستم آموزش حضوری نسبت به آموزش آنالین باعث اتالف وقت و 
 .شود میهزینه بیشتر 

25/3 352/1 956/1 111 053/0 250/0 

و زیرساخت الزم( جهت  افزاری نرم، افزاری سختامکانات دانشگاه )
 است. تر مناسباستفاده در کالس حضوری 

61/3 203/1 340/5 111 000/0 607/0 
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آموزشی در آموزش حضوری نسبت به آنالین  های کالستشکیل ساعت 
 است. تر مناسبدر طول روز 

31/3 193/1 771/2 111 007/0 313/0 

 161/1 000/0 111 278/12 000/1 16/4 .شود میمکرر قطع و وصل  طور بهسامانه آموزش مجازی 

متداولی که ممکن است اغلب برای  های پرسشدر آموزش آنالین، برای 
 الزم فراهم شده است. های پشتیبانیدانشجویان پیش بیایند، 

67/2 181/1 961/2- 111 004/0 330/0- 

فنی و شبکه برای برقراری ارتباطات آنالین )خدمات  های زیرساخت
ارتباط صوتی و ویدئویی، اینترانت و  –شبکه، خدمات ارتباطی پهنای باند 

 .باشد میغیره( متناسب 

50/2 201/1 407/4- 111 000/0 500/0- 

با سرعت، مشکالت دانشجو  توانند میکارشناسان و کارکنان فنی دانشگاه 
را در زمینه کار با سامانه، رفع نموده، شکایات را پیگیری و در زمان 

 پاسخ دهند. غیر برخطبرخط یا  صورت بهمناسب 

87/2 227/1 156/1- 111 250/0 134/0- 

آموزشی جهت استفاده دانشجویان در موجود در سامانه  های راهنمایی
 یادگیری آنالین مناسب است.

20/3 130/1 840/1 111 068/0 196/0 

 938/0 000/0 111 099/8 225/1 94/3 من به گوشی هوشمند، تبلت، لپ تاب و... دسترسی دارم.

 -027/0 829/0 111 -216/0 311/1 97/2 دسترسی دارم. پرسرعتمن به میزان کافی به اینترنت 

 

، از 10و  5 ،4، 3 ،1های  معناداری در گویه طور بهمیانگین نمرات در گروه نمونه  شود میگونه که در جدول باال مشاهده  همان

آموزش در آموزش حضوری نسبت به  کارشناسان و مسئولین ها میانگین( و با توجه به p<001/0باالتر بود ) 3نمره برش 

افزاری و زیرساخت الزم( جهت استفاده در  افزاری، نرم هستند، امکانات دانشگاه )سخت آنالین بیشتر در دسترس و پاسخگو

آموزشی در آموزش حضوری نسبت به آنالین در طول روز  های کالساست، ساعت تشکیل  تر مناسبکالس حضوری 

انشجویان در یادگیری های موجود در سامانه آموزشی جهت استفاده د راهنمایی آنالین های کالسدر  ؛ وتر است مناسب

 طور بهآنالین مناسب است و دانشجویان به گوشی هوشمند، تبلت، لپ تاب و... دسترسی دارند اما سامانه آموزش مجازی 

 .شود میمکرر قطع و وصل 

 حضوری قبل از کرونا کدام است؟ های کالسآنالین در مقایسه با  های کالسافزاری  های نرم سؤال دوم( چالش
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 در گروه نمونه با نمره معیار افزاری نرم های چالشتحلیل تی تک گروهی برای مقایسه  -2جدول 

 افزاری نرم یها چالش
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 027/0 824/0 111 223/0 270/1 03/3 های درسی در کالس بسیار راحت و آسانی است. دانلود و آپلود فایل

 ها کالسدر  یبردار بهرهآن، جهت  افزارهای نرمو  یوتریکامپ های سیستم

 .مناسب هستند

13/3 124/1 177/1 111 242/0 125/0 

درسی )صوتی، تصویری، فیلم و...( در کالس درس  یها لیفاامکان آپلود 
 وجود دارد. یخوب بهآنالین، 

82/2 246/1 516/0- 111 132/0 179/0 

استفاده از گوشی هوشمند، تبلت، لپ تاب و...  ی نحوهافی به به میزان ک
 آشنا هستم

13/4 925/0 972/12 111 000/0 134/1 

یک دانشجوی آنالین، دارای مهارت کافی در نحوه استفاده از  عنوان به

 .آموزش آنالین هستم ازیموردن افزارهای نرم

79/3 092/1 704/7 111 000/0 795/0 

مهارت کافی در استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات دانشجویان دارای 
 .باشند میدر کالس درس 

21/3 118/1 028/2 111 045/0 .214 

یادگیری در بستر آموزش آنالین از آمادگی، -اساتید در فرایند یاددهی

 .مهارت و دانش الزم برخوردار هستند

12/3 137/1 080/1 111 282/0 .116 

ند و مشارکت استاد با دانشجو در خلق تجارب امکان گفتگوهای هدفم

 .یادگیری در کالس آنالین وجود دارد

97/2 212/1 234/0- 111 815/0 -
.027 

کاربردی آموزش آنالین )شامل دسترسی به  افزارهای نرممدیریت 

 .است بخش رضایتو پشتیبانی(  اندازی راه، توسعه، نصب، افزار نرم

67/2 
 

110/1 150/3- 111 002/0 -
.330 

امکان پرسش و پاسخ و شرکت در تاالر گفتگو در سامانه یادگیری آنالین 
 وجود دارد.

01/3 166/1 081/0 111 936/0 .009 

مناسبی  طور بهمحیط سامانه برای هدایت و راهنمایی از رنگ و گرافیک 

 .استفاده کرده است

94/2 125/1 588/0- 111 558/0 -
.062 

 پذیر امکانری الکترونیکی دانشگاه به سهولت دسترسی به سامانه یادگی
 است.

00/3 139/1 000/0 111 000/1 .000 

دانشجویان با  های ایدهابزارهای سیستم آموزش الکترونیکی برای بیان 

 .باشند مییکدیگر و اساتید با دانشجویان مناسب 

78/2 160/1 

 

036/02- 111 044/0 -
.223 

از نمره  6و  5 ،4های  معناداری در گویه طور بهمیانگین نمرات در گروه نمونه  شود میده گونه که در جدول باال مشاه همان

، هوشمندی استفاده از گوشی  ها دانشجویان دارای مهارت کافی نحوه ( و با توجه به میانگینp<001/0باالتر بود ) 3برش 

 اطالعات و ارتباطات در کالس درس هستند. ایه فناوریافزارهای موردنیاز آموزش آنالین و  تبلت، لپ تاب و...، نرم
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 گیری نتیجه

مکرر  طور بهافزاری نتایج بیانگر آن بود که سامانه آموزش مجازی  افزاری و نرم های سخت نتایج نشان داد که ازنظر چالش

ویان پیش های متداولی که ممکن است اغلب برای دانشج . همچنین در آموزش آنالین، برای پرسششود میقطع و وصل 

های فنی و شبکه برای برقراری ارتباطات آنالین متناسب نیست. در  های الزم فراهم نشده و زیرساخت بیایند، پشتیبانی

اندازی و  افزار، توسعه، نصب، راه افزارهای کاربردی آموزش آنالین )شامل دسترسی به نرم کالس آنالین مدیریت نرم

های دانشجویان با یکدیگر و اساتید با  سیستم آموزش الکترونیکی برای بیان ایده بخش نیست و ابزارهای پشتیبانی( رضایت

آموزش در آموزش  کارشناسان و مسئولین از آزمون تی تک گروهی نشان داد که حاصلنتایج  دانشجویان مناسب نیست.

افزاری و زیرساخت الزم(  نرم افزاری، حضوری نسبت به آنالین بیشتر در دسترس و پاسخگو هستند، امکانات دانشگاه )سخت

آموزشی در آموزش حضوری نسبت به آنالین  های کالستر است، ساعت تشکیل  جهت استفاده در کالس حضوری مناسب

های موجود در سامانه آموزشی جهت استفاده دانشجویان در  آنالین راهنمایی های کالستر است و در  در طول روز مناسب

و دانشجویان به گوشی هوشمند، تبلت، لپ تاب و... دسترسی دارند اما سامانه آموزش مجازی یادگیری آنالین مناسب است 

 این عمده های ( که نشان دادند چالش2019) آدیتیمیرین هایی پژوهش. این یافته همسو با شود میمکرر قطع و وصل  طور به

( نیز 2020است و نیوپن، شارما و جوشی ) ینترنت بودها به اتصال در نوسانات ،ها یآور فن از برخی به محدود دسترسی برنامه،

افزارهای  در محیط خانه خود از امکان اینترنت برخوردار بودند. همچنین در کالس آنالین مدیریت نرم ٪88,8نشان داد که 

و ابزارهای  بخش نیست اندازی و پشتیبانی( رضایت افزار، توسعه، نصب، راه کاربردی آموزش آنالین )شامل دسترسی به نرم

های دانشجویان با یکدیگر و اساتید با دانشجویان مناسب نیست. در ادامه نتایج  سیستم آموزش الکترونیکی برای بیان ایده

در تدریس آنالین با یکدیگر متفاوت  شده مطرحافزاری  ی نظر نرمها چالش آزمون فریدمن بیانگر آن بود که اهمیت و رتبه

ها موردنظر در بررسی نظرات دانشجویان در مورد  ترین اولویت مشخص شد که مهم ها رتبهاست و با مقایسه میانگین 

ی استفاده از گوشی هوشمند، تبلت، لپ تاب،  دانشجویان به میزان کافی به نحوه افزاری به ترتیب این بود که های نرم چالش

باشند. این یافته با پژوهش  کالس درس آشنا می فناوری اطالعات و ارتباطات در افزارهای موردنیاز آموزش آنالین و نرم

 سواد ضعیف های مهارت که به (2019) 1آوری اطالعات؛ آدیتیمیرین ( که به عدم تسلط به فن1399و همکاران ) محمدی

( نیز به مشکالت مهارتی و عدم تطابق مدرسان با آموزش بر 1393همکاران ) . پرهیزی وباشد میاطالعاتی رسیدند همسو 

ی فراگیران، در آموزش آنالین ا انهیراکه عدم آشنایی با محیط آنالین و ساختار آن، پایین بودن سواد اطالعاتی و  باشد میخط 

ی اطالعات و ارتباطات در فرآیندهای آموزشی در فناوری ریکارگ به( میزان 1399. راسخی و شوره کندی )اند کردهاشاره 

 .حد متوسط است ناحیه یک تبریز در وپرورش آموزشمدارس 

 منابع

ای،  شناسی نظام آموزشی در مراکز دانشگاهی فنی و حرفه (. آسیب1396، جعفر؛ شعبانیفر، مجید؛ معمرحور، جمال و سینائی، عطاءاهلل )زاده ترک
 77-57 :4، شماره 9، دوره آموزش عالی ایران

                                                           
1
. Adetimirin, A 
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های یادگیرندگان در آموزش و بهسازی مجازی  ی چالشبند رتبهو  (. شناسایی1395، مرتضی )زاده ییرضا و خراسانی، اباصلت ؛، زهرهفر جعفری
 .20-1: 11، شماره 1، دوره فناوری آموزش موردی: دانشگاه شهید بهشتی(،  مطالعهمنابع انسانی )

یس مجازی در زمان های اساتید زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند در طراحی و اجرای تدر گیری آنالین: بررسی چالش (. همه1399) چهکندی، فاطمه

 .721 -706: 4، شماره 10، دوره ی خارجیها زبانی در شناخت زبان های پژوهش .19ی کووید ریگ همه

مدیریت و  .غیرانتفاعی-و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ها دانشگاهشناسی   (. آسیب1397، عبدالرحیم )مینوه ابراه و توکل، محمد ؛رضائیان، مجید
 .26-9: 2، شماره 11، دوره ی آموزشیها نظامی در زیر برنامه

 جلد اول، تهران: سمت. .و فنون تدریس( ها )روش یپرورشآموزشی و  های مهارت (.1399شعبانی، حسن )

ی اضطراب ناشی از اپیدمی کرونا ویروس و بررسی نقش شناخت روان(. تدوین مدل پیامدهای 1399) اهلل فضلحسنوند،  و شیوندی، کامران
 .36تا  1: 42، شماره 11دوره  ،یدرمان روانفصلنامه فرهنگ مشاوره و سالمت معنوی، ی گر یانجیم

 :3، شماره 5دوره های آموزش مجازی،  . چالششود نمیهای آموزش مجازی: روایت آنچه در دانشگاه آنالین آموخته  (. چالش1393کیان، مریم )
11-22. 

 :56، شماره 16، دوره فصلنامه روانشناسی تربیتیها و راهکارها.  جویان در دوران کرونا: چالشهای دانش (. ارزشیابی آموخته1399محمدرضایی، علی )
179-214. 

(. واکاوی 1399میر غفاری، فاطمه و همکاران ) ؛حسام پور، زهرا ؛ناصری جهرمی، راحیل ؛ناصری جهرمی، رضا ؛کشاورزی، فهیمه ؛محمدی، مهدی
نشریه های اجتماعی در زمان شیوع ویروس کرونا.  های آموزش آنالین با شبکه بتدایی از چالشدوره اول ا آموزان دانشتجارب والدین 

 101-74 :40، شماره 7، دوره تربیتی های پژوهش
(. مقایسه تأثیر سه روش آموزش حضوری، الکترونیکی و تلفیقی 1393نوروزی، داریوش )و  دالور، علی ؛زارعی زوارکی، اسماعیل ؛مقامی، حمیدرضا

 :24، شماره 8دوره   ،های آموزشی نشریه پژوهش در نظامر یادگیری و یادداری دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی. ب
17-39. 
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 آموزش مجازی در دوره کرونا از منظر تجارب زیسته مادران دانش آموزان دوره دوم دبستان

 واحد بجنورد، بجنورد، ایران، آزاد دانشگاه یتیتربدانشجوی دکتری روانشناسی ، 1فاطمه کمالی حسین زاده

 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، 2ی نکاحسید محسن اصغر

 استادیار دانشگاه فرهنگیان مشهد، 3صدیقه کاظمی

 مقدمه

دنیا و کشور ایجاد شده است. این بیماری عملکردهای  در سطحی آموزشی ها نظامانقالبی در  2020با شیوع بیماری کرونا در سال 

راهبردهای آموزشی و ارزشیابی را جایگزین کنند.  سرعت بهنیاز پیدا کردند تا  ساتمؤسو بسیاری از  سنتی آموزشی را مختل کرده

 .(2020)النگهورست و همکاران،

با اعالم رسمی شیوع در ایران و آغاز تعطیلی مدارس، معلمان بر اساس رسالتی که داشته و همواره در تالش بوده تا ارتباطشان با دانش 

ی اجتماعی، آموزش دانش آموزان خود ها شبکهخودجوش به تولید محتوا پرداخته و با ارائه در  صورت به، آموزان و اولیاء آنان قطع نشود

به این صورت که معلم درس را ارائه نموده و  ی صوتی و تصویری بوده است.ها آموزشدر قالب  دشدهیتول. محتوای اند دادهرا ادامه 

نیز با همکاری والدین خود به انجام تکالیف و ارسال به معلم خود  آموز نشدا. نماید میتکالیفی را جهت دانش آموزان مشخص 

در تدریس جبران گردیده است. با توجه به ضرورت  جادشدهیامعلم و دانش آموزان، وقفه  هیدوسو. با این روش و تعامل پردازد یم

 جادشدهیای ها تیمحدودو با توجه به  "کشور  رورشوپ آموزشمندرج در سند تحول بنیادین در نظام " ییابتدای به آموزش بخش تیاولو

ی تجارب زیسته مادران دانش آموزان حاضر بررسسنتی، هدف پژوهش  های کالسناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم برگزاری 

دانش  برای فرزندانشان بوده است. سؤاالت محوری پژوهش حاضر با هدف واکاوی تجارب والدین مجازی آموزش دبستانی در حیطه

ی آموزش مجازی چه بوده است؟ نظر ها چالششخصی شما از  تجربه"شامل های آموزش پژوهش  آموزان دوره دوم ابتدایی از چالش

 .باشد می. " کنید میهای آموزش مجازی چیست؟ و چه راهکارهای را در جهت ارتقای آموزش مجازی پیشنهاد  شما در رابطه با فرصت

 روش پژوهش

به روش تشکیل  ها داده .رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری استفاده شده است این پژوهش دارای

نفر از والدین دغدغه مند و دارای فرزند مشغول  20تعداد  گیری هدفمند بدین منظور با روش نمونه ی کانونی انجام شده استها گروه

نفر از این تعداد  8ته توسط معلمان و کادر مدرسه معرفی شدند که پس از هماهنگی گذش دو سالتحصیل در دبستان دوره دوم در 

ی کاری، درگیری با بیماری کرونا ها مشغله ازجملهی مختلف ها علتبه  شده یمعرفسایر افراد  .شرایط شرکت در جلسه کانونی را داشتند

ساعته برگزار  1 دو جلسهگروه کانونی با والدین طی  جلساتدر جلسات حضور نداشتند.  شده مشخصو یا عدم امکان حضور در تایم 

مجازی و در فضای اسکای  صورت بهی بهداشتی برگزار شد و جلسه دوم هم ها پروتکلحضوری و با رعایت  صورت بهشد. جلسه اول 

 خابی استفاده شده است.از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انت ها دادهتحلیل  جهت روم انجام شد.

 

                                                           
1. fatemeh63kamali@gmail.com 
2. asghari-n@um.ac.ir 
3. kazemisahar92@yahoo.com 
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 پژوهش های یافته

افزار  نرم لهیوس به، جهت دقت هرچه بیشتر و افزایش سرعت انجام پژوهش ها مصاحبهاز متن  آمده دست به های دادهدر پژوهش حاضر 

 وتحلیل قرار گرفتند. به این صورت که ابتدا کدگذاری باز انجام شد: مورد تجزیه 1مکس کیودا

 
مرحله  در نیز از ربط دهی مفاهیم، شکل گرفتند. ها مقوله، تیدرنهام قرار دادن کدهای اولیه مفاهیم ساخته شدند و سپس از کنار ه

مقوله  10 تیدرنهاو  شده یلتبد تر یانتزاعمفهوم  41از جلسات مصاحبه کانونی با والدین به  شده استخراجکد  300کدگذاری باز، 

 .نشان داده شده است 1در جدول شماره  ها آنی حاصل از ها مقولهی مفاهیم اولیه و ریگ شکلشامل . نتایج این مرحله اند شدهشناسایی 

 

 ی حاصل از مرحله کدگذاری بازها مقولهو  میمفاه -1جدول 

 مقوله مفهوم ردیف

 ی والدین با فرزندانها چالش صدمه به رابطه والدین و فرزندان 1

 ها خانوادهآسیب به حریم خصوصی  2

 ی اقتصادی والدینها چالش باال بودن حجم و هزینه مصرف اینترنت 3

 مشکالت مالی در تأمین ابزارهای دیجیتالی آموزش مجازی 4

 های فردی والدین چالش ی دارای چند فرزندها خانوادههای  چالش 5

 ی شاغلها خانوادههای  چالش 6

 هنگام ارسال تکالیفهای امتحانات آنالین برای والدین و  افزایش استرس 7

 افزایش بار و مسئولیت فردی مادران 8

 آشنا نبودن به فضای مجازی و نداشتن سواد دیجیتالی کافی 9

 عدم داشتن اطالعات و دانش کافی در برخورد با مشکالت فرزندان در فضای مجازی 10

مشکالت فضای مجازی و  های اینترنت قطع و وصل شدن 11
 ت کردن فرزندان به گوشی و استفاده از فضای مجازیعاد 12 اینترنت

 قرار گرفتن در معرض هر نوع اطالعات غیرمفید و مضر 13

 بومی مناسب آموزش مجازی به لحاظ بستر اینترنت عدم وجود سامانه 14

 عدم امکان کنترل فرزندان در فضای مجازی 

 ندانمشکالت آموزشی فرز عدم تمرکز حواس در زمان کالس 15

 عدم حضور معلم در آموزش و کم شدن بازدهی آموزشی 16

 وابستگی فرزندان به لحاظ آموزشی به والدین 17

 انگیزگی و عدم اشتیاق دانش آموزان نسبت به آموزش بی 18

مشکالت عاطفی و روانی  عدم ارتباط عاطفی با معلمان و دوستان و کادر مدرسه 19
                                                           

1 .MAXQDA 
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 دانش آموزان هایشان مختلف توانمندی های جنبهفرصت مناسب برای ابراز وجود و ارائه  عدم داشتن 20

 ایجاد استرس ناشی از فضای مجازی 21

 پرخاشگری و بدرفتاری در منزل 22

 ی جسمانی فرزندانها بیآس ی وعدم فعالیتتحرک کم 23

 نبودن و کم فضا و هوای آزاد در هنگام آموزش 24

 و اسکلت قامتیآسیب به ستون فقرات  25

 ها چشمشدن  فیو ضعآسیب به سیستم بینایی  26

 های تربیتی والدین فرصت اصالح سبک فرزند پروری 27

 ی اجتماعیها بیآسپیشگیری از  28

 ها آنحضور فرزندان در منزل و نظارت بیشتر بر امور تربیتی  29

 ی فرزنداناستعدادهاو  ها ییتواناشناخت بیشتر از  30

 تر بزرگی ها بچهی ریپذ تیمسئولافزایش  31

 ی فرزندانخودکاریی و خوداتکاافزایش  32

 ی مختلفها روشگسترده شدن توانایی ارتباط گرفتن به  33

 های اقتصادی فرصت وآمد رفتی ها نهیهزکاهش  34

 ی جانبی تحصیلها نهیهزکاهش  35

 های آموزشی فرصت اطالع از محتوای آموزشی 36

 رشد سواد دیجیتالی والدین 37

 یادگیری فرزندان نسبت به سیستم آموزش مجازی 38

 افزارهای مختلف کار در فضای مجازی و نرم های مهارتافزایش  39

 ی آموزشیها لمیفو  ها صوتاز  چندبارهاستفاده  40

 امکان استفاده از امکانات آموزشی شهرهای دیگر 41

مطالعه شد و  ها آنارائه گردید و متن نظریه توسط  کنندگان مشارکتپژوهش برای  های یافتهرسی روایی، در پژوهش حاضر برای بر

و مواردی جهت اصالح یا تغییر  قرارگرفتهو بازبینی  موردمطالعهاعمال شده است. در پایان کار، این پژوهش توسط اساتید،  ها آننظرات 

 بندی طبقهاستفاده شده است. این روش به میزان سازگاری پایایی باز آزمون ایی از روش نظریه نهایی بیان شده است. برای سنجش پای

زمانی محاسبه کرد که یک کدگذار یک  توان میدر طول زمان در فاصله زمانی بین پنج تا سی روز اشاره دارد. این شاخص را  ها داده

یا شاخص ثبات به این صورت است که ابتدا تعداد  باز آزمونیایی متن را در دو زمان متفاوت، کدگذاری کرده باشد. روش محاسبه پا

 توان میدرصد باشد  82عددی باالی  آمده دست به، اگر مقدار ندینما یمتوافقات را دو برابر نموده و حاصل را بر تعداد کل کدها تقسیم 

این پژوهش از  ( در1388)خواستار، باشد میورد تأیید قابلیت اعتماد کدگذاری م جهیدرنتادعا نمود که میزان پایایی تحلیل مناسب است 

روزه  30دو بار در یک فاصله زمانی  ها آناز  هرکدامتصادفی انتخاب گردید و  صورت به، تعداد چهار مصاحبه ها مصاحبهمیان کل 

سه و از طریق میزان با یکدیگر مقای ها مصاحبهاز  هرکدامدر دو فاصله زمانی، برای  شده مشخصکدگذاری شدند. سپس کدهای 

شاخص ثبات محاسبه شد. در هر مصاحبه، کدهایی که در دو فاصله زمانی با  ها مصاحبهاز  هرکدامتوافقات و عدم توافقات موجود، برای 

ه های انجام شد . پایایی باز آزمون مصاحبهشوند میبا عنوان عدم توافق مشخص  رمشابهیغهم مشابه هستند، با عنوان توافق و کدهای 

 قابلیت اعتماد کدگذاری مورد تأیید است. جهیدرنتدرصد است  60درصد است و چون این مقدار باالی  82در پژوهش حاضر 
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کدگذاری محوری دومین مرحله از روش گراندد تئوری است که نیاز به تمرکز بیشتری دارد. کدگذاری محوری فرایند مرتبط کردن 

ازنظر  ها گروهکه کدگذاری حول یک گروه، با مرتبط کردن  شود میین دلیل محوری نامیده است و به ا شانیها رگروهیزبه  ها گروه

مقوله محوری انتخاب کرده و آن را تحت عنوان  عنوان بهرا  ها مقوله. در این مرحله، محقق یکی از شود میمشخصات و ابعاد انجام 

 (2008استراوس و کوربین،) .کند میرا با آن مشخص  ها مقولهیر پدیده محوری در مرکز فرایند مورد کاوش قرار داده و ارتباط سا

تری از پدیده ارائه شود. برای این  تا تبیین دقیق شوند میهایی که در فرایند کدگذاری باز شکسته شده بودند، دوباره گردآوری  داده

و  ها کنشپدیده محوری، شرایط علی، راهبردها ) با استفاده از الگوی کدگذاری محوری و در قالب ها آنمنظور، مقوالت و روابط میان 

 .است نشان داده شده 1شماره که در نمودار  شوند می بندی طبقه و پیامدهاگر  مداخلهی، شرایط ا نهیزم طی( شراتعامالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری نتیجه

داخته است که برای این منظور از روش گراندد پژوهش حاضر به تبیین تجارب زیسته مادران از آموزش مجازی در دوران کرونا پر

ناشی از مصاحبه با مادران به دست آمده است. تجارب  های دادهاز فرایند کدگذاری  تئوری جهت تبیین استفاده شده است و نتایج حاصل

های آموزش  که چالش ددار یمزیسته مادران که بر اساس نتایج کدگذاری باز و محوری، منتج به کدگذاری انتخابی شده است بیان 

ی والدین(، اقتصادفضای مجازی و اینترنت و مشکالت  مشکالت پیدایش بیماری کرونا،) یعلومجازی از منظر مادران تابعی از شرایط 

 عناصر اصلی پارادایم در کدگذاری محوری -1نمودار 

پدیده اصلی )طبقه 

 محوری( 

فرصت های آموزش 

مجازی از منظر تجارب 

 شرایط مداخله گر:

 غلمشکالت والدین شا
مشکالت والدین دارای چند 

 فرزند
  

 شرایط زمینه ای:

پایین بودن سواد 

 دیجیتالی والدین

 شرایط علی:

پیدایش بیماری 

 کرونا
مشکالت فضای 

 مجازی و اینترنت
مشکالت اقتصادی 

 والدین
  

 با فرزندانچالش های تعاملی و آموزشی والدین 

 آسیب های جسمانی ناشی از فضای مجازی

 آسیب های اجتماعی و هویتی ناشی از فضای مجازی

 چالش های آموزشی

 تجربه چالش ها

 کنش ها و تعامالت:

 تجربه فرصت ها

 راهبردهای ارتقای سواد رسانه ای

 اصالح سبک فرزند پروری و تعامل با فرزندان

 مجازی راهبردهای کنترل فضای

استراتژی های پاسخ به کنش ها  

 وتعامالت

 پیامد

 رشد سواد رسانه ای والدین و دانش آموزان،ایجاد رابطه عاطفی و مقتدرانه بین والدین و فرزندان، رشد آموزشی دانش آموزان

 فرصت های تربیتی

 فرصت های اقتصادی
 فرصت های آموزشی
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)مشکالت والدین شاغل، مشکالت  گر مداخلهی )پایین بودن سواد دیجیتالی والدین سبک فرزند پروری والدین( و شرایط ا نهیزمشرایط 

 های تعاملی و آموزشی والدین با فرزندان، و تعامالت )چالش ها کنشالدین دارای چند فرزند( است. این عوامل، شرایط را برای اعمال و

کنند که با  ی( مهیا میآموزش ی،اقتصاد های تربیتی، های آموزشی، فرصت چالش ی ناشی از فضای مجازی،تیو هوی اجتماعی ها بیآس

ی والدین ا رسانهی( پیامدهای رشد سواد فرزند پرورسبک  اصالح ی، کنترل فضای مجازی،ا رسانهارتقای سواد ) یراهبردهاکارگیری  به

 بین والدین و فرزندان و رشد آموزشی دانش آموزان را در پی خواهد داشت. مقتدرانهدانش آموزان، ایجاد رابطه عاطفی و  و

 ه مادران، نظریه داده بنیادزیست تجارب مجازی، آموزش ،کرونا :ی کلیدیها واژه
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