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 مدارس  های آموزش مجازیها و چالششناسایی فرصت

 بر اساس مدل فراترکیب  یک مطالعه کیفی: در دوران کرونا
 محسن نیازی1، احسان صنعتکار 2

 24/5/1401ذیرش:پ                 21/2/1401دریافت:                                                                           

 چکیده

های اخیر آموزش مجازی به واسطه شیوع ویروس کرونا در مدارس سراسر کشور گسترش یافت به شکلی که مدرسه به  در سال

 های متعددی پیراموندر این مدت پژوهش.  دنبال شدر فضای مجازی  آموزش در بستترین مکان آموزشی تعطیل و  عنوان اصلی 

های آموزش  ها و چالشهدف پژوهش حاضر، شناسایی فرصتاز این رو  منتشر شده است.    وضعیت شناسی آموزش مجازی مدارس

روش تحلیل کیفی  با    شده  منتشرهای  ها و نتایج پژوهشترکیب یافتهبا استفاده از    مجازی مدارس در دوران شیوع ویروس کرونا

از میان  ،  گانهدهبر اساس معیارهای    های علمی مختلف داخلی و از پایگاه  بررسی مقاالت متعدداز    بر این اساس، پس  .فراترکیب است

نتایج  بر پایه    تفسیر و طبقه بندی انتخاب گردید.،  مقاله به عنوان منابع نهایی جهت بررسی، تحلیل  17پژوهش در این حوزه،    188

کد به عنوان فرصت و    47که    استخراج گردیدکد    126، در مجموع  است  تمامی مقاالت منتخبکه حاصل بررسی  پژوهش حاضر  

(فرهنگی و  1در شش مولفه که شامل :  های آموزش مجازی  ها و چالشفرصت  ،شد. بر این اساس  معینکد آن به عنوان چالش    79

و در سه   ، دسته بندی (سازمانی 6(فنی و زیرساختی   5وری و اقتصادی   (بهره4(اجتماعی و زیستی   3(آموزشی و مهارتی  2تربیتی  

 پژوهش حاکی از آن است کههای حاصل از این سطح جداگانه شامل: الف( معلم   ب(دانش آموز   ج(خانواده تقسیم شدند. یافته

بوده و مولفه سازمانی که    یشهاهای آن نزدیک به دو برابر چالشوری که میزان فرصتهای موجود به جز مولفه بهرهاز میان مولفه

های فرصتبرابر بیشتر از    3تا بیش از    1.5ها از  ها، چالشسایر مولفهمیان  با یکدیگر کامال برابر است در    یشهاها و چالشفرصت

 - اجتماعی چالش برای مولفه  نسبت  های یاد شده بیشترین  همچنین از میان مولفه  است.  بوده  موجود در آن مولفه در میان منابع مختلف

 بوده است. وریزیستی و بیشترین نسبت فرصت برای مولفه بهره

 .کروناس ویرو آموزش آنالین، آموزش الکترونیک، آموزش مجازی، شبکه شاد،  کلید واژه ها:
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   مقدمه

 مدلی های حاکم بر آن ها و ارزشتعلیم و تربیت در هر کشوری از اهمیت بسزایی برخوردار است و هر جامعه بر اساس ویژگی 

.  رودترین ارکان هر نظام اجتماعی به شمار می نظام آموزشی یکی از مهم  نماید.را در جهت استقرار نظام تعلیم و تربیت پیاده می 

ساختار یک جامعه و پرورش نسل آینده در فرآیند انتقال دانش    ترین مؤلفه اثرگذار بر  عنوان عامل اصلی تربیتی و مهم  بهآموزش  

تواند بر نظام آموزشی و محتوای نهادی مستقل از سایر نهادها نیست و هر تغییر در جوامع بشری می   ،آموزش(.  69:  1،2016)لیلیان است

تواند عاملی بر تغییر و تحول سایر نهادها و خود جوامع باشد. بنابراین نهاد آموزش گونه که خود آموزش می آن اثرگذار باشد، همان

در قرن اخیر که عصر گذر از دوره صنعتی به دوره اطالعات و ارتباطات است، تعلیم و و اثرپذیر است.  بوده  بر سایر نهادها، اثرگذار  

چشم شیوه  به  سرعت،  نظر  از  هم  و  کیفت  و  کمیت  نظر  از  هم  گذشته  دوران  به  نسبت  شده  تربیت  تحول  دچار  گیری 

نمود. این در می   خود را سپری  زمانه(. در دوران اخیر نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور به سبکی معمول  2004است)مهرمحمدی، 

فناوریحالی است   تأثیر فضای  که  ای  به گونه،   های نوین بسیاری از امور جوامع را دستخوش تغییرات نمودهکه گسترش  تحت 

بتوانند عد زمانی و مکانی را تقلیل داده تا افراد با سرعت بیشتری آن است تا بُهای نوین برمدرنیته و فرهنگ ناشی از گسترش فناوری

، مدل پیشرفت علم، تحول از یک  2کوهنتوماس    عقیدهبه  از یکدیگر آگاهی پیدا نموده و تجارب خود را به اشتراک بگذارند.  

یک تحول آن ای که در مدت زمان طوالنی پاردایم علم تغییر نکرده و در نهایت بر اثر  پاردایم به پاردایمی دیگر است. به شیوه

آورد و دوره جدیدی از علم  آید که پس از مدتی پارادایمی جدید به وجود می و نگرش علمی به وجود می   شکندپارادایم در هم می 

 (.  37: 1396کوهن،گردد)آغاز می 

برخی را بر آن داشت که به تدریج شیوه نظام   ،اینترنت در کشور و گسترش استفاده از رایانهو با ورود عمومی    80از ابتدای دهه  

  یی هابرخی پژوهش  80های ابتدایی دهه  و در همین راستا در همان سال   آموزشی حضوری را به شیوه آموزش مجازی تبدیل نمایند

جمله   جلیلی)از  و  و  1382بغزیان  واجارگاه)1382دیگران)(،اکرمی  فتحی  و  نصیری  خوش 1384(  و  (،  چهره،حمیدی 

و   (،سهرابی 1386(،کریمیبالن)1386(،فرآمدی)1385سرکشیکیان) (،1385(،نظری)1385زاده)(،حسین1384منصوری)

مسعودی)1386حقانی) و  آموزش1386(  سنجی  امکان  پیرامون  پذیرفت(  صورت  مجازی  آموزشهای  حال  این  با  مجازی .  های 

برخی بر  در این میان  هیچگاه به مدارس دولتی زیر نظر آموزش و پرورش ورود پیدا نکرده و اغلب در نظام دانشگاهی محصور ماند.  

باید با توجه به رخدادهای تازه در عرصه جهانی تغییر نماید. به عبارتی دیگر، تغییرات سریعی   ی که شیوه نظام آموزشهستند    این باور

های جدید در زمینه تدریس های مجازی به منظور ارائه خدمات و فناوریگیری است، اجرای نظامدر حال شکل  که در محیط پیرامون

وزارت علوم،    (. با این حال نظام دانشگاهی نیز که بر اساس ابالغ8:  3،2003و یادگیری را به یک نیاز اساسی تبدیل کرده است)وانگ 

کرد با توجه به مشکالت زیرساختی ارتباطی و عدم وجود امکانات و ناآشنایی برخی اساتید و دانشجویان آموزش مجازی را دنبال می 

ضعف ساختارهای فرهنگی از جمله مشکالت بارز قابل مشاهده آن است، به طوری که  بسیاری  هایی بود. به نحوی که دچار اخالل

ی، عمادی و یبه نقل از صفا  234:  1397حتی اساتید با مزایا و معایب این روش آشنایی ندارند)قائم مقامی تبریزی،  از دانشجویان و 

 (. 16: 2011طاهری،

همچنان در بستر آموزش حضوری به    های طرح شده از سوی صاحب نظرانبا وجود چالش  کشور  نظام تعلیم و تربیت رسمی 

ویروس کرونا ابتدا در کشور چین   پیدا کرد.  در سراسر کشور گسترش، ویروس کرونا  1398ندماه  داد تا در اسففعالیت خود ادامه می 

موزش عالی و آموزش و پرورش در نیمسال دوم تحصیلی با شرایط دشواری آ و شرق آسیا و پس از مدتی وارد ایران شد. از این رو 
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  COVID-19  گیری ویروس کرونا و گسترش بیماریکشور به دلیل همه رو شدند که ناشی از اعالم وضعیت فوق العاده در    روبه

که در دو ماه باعث مرگ بود  گسترش سریع و همه گیری ویروس کرونا به طوری    (. 1399) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  بود

شیوع کرونا در کشور، همه    (4  :2020فریمن ،   ویروس است ) واتسون و  انتقال  نشان از قدرت    و این  ها شدتعداد زیادی از انسان

ترین آن که با بخش عظیمی از جامعه سروکار  ها عمومی را تحت تأثیر خود قرار داد که یکی از مهمهای زندگی مردم و ساحت جنبه

بود. آموزش  همه  دارد،  بیماری  شد)این  حضوری  آموزش  در  اخالل  به  منجر  همکاران،گیر  و  از     237:  1399خضری  نقل  به 

از ویژگی   ( و2020اهمد،آالف،القازلی، دلیل عدم شناخت  اسفندماه سال  به  اوائل  از  از آن،  ناشی  و ترس  به   1398های ویروس 

و    این بوده که مدارس مقطع زمانی   آناما سیاست دولت در    .شد  کشیدهصورت رسمی، نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور به تعطیلی  

ای برای پیشبرد امور آموزشی آموزش و یادگیری تعطیل نیست. بر همین اساس سازوکارهای بسیار گسترده  اما  ،ها تعطیل است دانشگاه

در نتیجه    .(2:  1399د)عباسی و همکاران،و تحقیقاتی با تمرکز بر بستر فضای مجازی و آموزش از راه دور طراحی و تدوین گردی

دستخوش تغییرات شد و عالوه بر اثرپذیری توانست خود را  ،اساسی کشور باتوجه به ایجاد شرایط جدید یترین نهادها یکی از مهم

بر این اساس، آموزش و پرورش مجبور به تغییر وضعیت از   ید.با محیط جدید منطبق کند و اثرگذاری خود را تاحدی حفظ نما

با وجود اینکه پیش از شیوع ویروس کرونا، بسیاری از ابزارهای جدید در آموزش استفاده    آموزش حضوری به آموزش مجازی شد.

و اکثر کشورها در    گذاری اجتماعی، نیاز به آموزش مجازی بیش از پیش احساس شدشده بود، با شیوع این بیماری و لزوم فاصله

و آما به سمت آموزش مجازی  به حرکت  ناخواه مجبور  از  دهزمان کوتاهی خواه  این نوع  باکیفیت  پیشبرد  برای  بسترهایی  سازی 

حرکت از چند    شیوع کرونا باعث همگانی شدن امر آموزش مجازی شد.در واقع  (.  74:  2020آموزش شدند)آلمازو،لوپز،کوچار،

بسیار کوتاه،   گرفته به چند میلیون محصل در یک زمانهزار آموزش آنالین پراکنده که در گذشته به شکل غیررسمی صورت می 

این تغییر   با این حال هرچند  (.23:  2017تواند بر روی مسائل گوناگونی اثر گذارد)برازندل و همکاران،اقدام اندکی نیست و می 

  .ایجاد کردنظام آموزشی  در برابر یهای جدید فرصتیی همراه بود، اما هاچالش  و  وضعیت سریع همراه با مسائل

ها در سراسر کشور با این شکل از آموزش ، دانش آموزان و والدین آناغلب معلمانز آنجایی که  در ابتدای آموزش مجازی ا

تا اینکه وزارت آموزش و پرورش به منظور ساماندهی وضعیت آموزش    ،هایی در فرایند آموزش ایجاد شدچندان آشنا نبودند،اخالل

  آموزان با عنوان شاد را طراحی و در اختیار نظام آموزشی گذاشت. شبکه مجازی مدارس، پلتفرمی با عنوان شبکه آموزشی دانش

ترین نقد آنها ایجاد کرده است. مهمنیز برای معلمان  مشکالتی آموزان انداز خوب برای آموزش از راه دور دانششاد با وجود چشم

بهبه زیرساخت )عباسی و  جریان آموزش را با مشکل مواجه کرده است  عمالویژه سرعت پایین آن است که  های فنی این برنامه 

سایر   یتظرف   با این حال و بنابر آمارهای رسمی، تمامی مدارس و دانش آموزان از این شبکه استفاده نکردند و از  .(3:  1399همکاران،

جدیدی را در فرایند تعلیم و تربیت   شکلاما در این میان، آموزش مجازی در مدارس    گیری نمودند.های آموزش مجازی بهرهبرنامه

ای را های تازههای جدی به خصوص برای مناطق کمتر توسعه یافته همراه بوده، اما توانست فرصتایجاد نمود که هرچند با چالش

رسد ورود نظام آموزشی به چنین فضایی و تجربه اندوخته در آموزش مجازی و یادگیری آن همچنین به نظر می نیز فراهم نماید.  

ها و از طرفی ایجاد بسترهایی همچون شبکه شاد در این دوران باعث تغییر در شیوه نظام  توسط معلمان، دانش آموزان و خانواده

به سمت آمو برای حرکت  و آغازی  باشد.زش آموزشی مدارس شود  ترکیبی  به    های  بازگشت  اینکه  به  باتوجه  به عبارتی دیگر، 

توان از این شرایط به عنوان فرصتی  می ،  گیری کرونا در زمینه ارائه آموزش و یادگیری بسیار بعید خواهد بودرویکرد پیش از همه

و   کرد)خضری  استفاده  مجازی  شکل  به  آموزش  کیفیت  باالبردن  ساندرز،  237:  1399همکاران،برای  و  گاه  از  نقل    - 2020به 

 (. 2020پیوت
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های آموزش  ها و چالش، فرصتدر این حوزه  این مطالعه به دنبال آن است که در ابتدا با بررسی مقاالت منتشر شدهبر این اساس  

علم   ب(دانش آموز   ج(خانواده، محور: الف(م  سه ها را در  ها و چالشو این فرصت   کندو کدگذاری    ، دسته بندیمجازی را مشخص

بر    های آموزش مجازی در مدارسها و چالشفرصت  شناسایی . بنابراین هدف اصلی این مطالعه  کرده و مولفه سازی نمایدمعین  

 است.  اساس مدل فراترکیب

 پیشینه پژوهش 

های تدریس در ها و چالشاز فرصت  ابتدایی ای با عنوان» تجربه زیسته معلمان دوره  ( مطالعه1399عباسی،حجازی و حکیم زاده)

  شبکه آموزشی دانش آموزان)شاد(: یک مطالعه پدیدار شناسی« با هدف تحلیل ادراک معلمان دوره ابتدایی در استفاده از شبکه شاد 

صورت پذیرفته  ار یافته  معلم دوره ابتدایی مصاحبه نیمه ساخت  21روش تحقیق این پژوهش کیفی بوده و در این راستا با    .اندانجام داده

افتادگی    بندی ده فرصت شامل: جبران عقبهای معلمان، موجب شناسایی و دستهتحلیل عمیق دیدگاه. نتایج این مطالعه بر اساس  است

آموزان، افزایش سرعت    یادگیری دانش-پذیری و درگیری بیشتر اولیا با فرآیند یاددهی   تحصیلی در ایام قرنطینه، افزایش مسئولیت

و   خالقای، شناخته شدن معلمان توانمند و  جدید، ایجاد انگیزه در معلمان برای ارتقاء سواد رسانه  اطالعاتو ارائه    اطالعاتانتقال  

اب  پذیری معلمان برای مطالعه بیشتر، جذ  ها و تجارب معلمان، افزایش مسئولیت  ای برای به اشتراک گذاشتن فایل  فراهم شدن زمینه

پذیری   آموزان به دانش روز و پژوهش کردن، انعطاف  مند کردن دانشعالقهآموزان،    و برانگیزاننده بودن استفاده از آن برای دانش

آموزان برای ارائه تکالیف به شیوهای نو و نه چالش   در دانش خالقیتو حذف ترددهای پرهزینه، پرورش  کالسدر ساعت شروع 

ویژه در مناطق محروم و ایجاد نابرابری در فرصت آموزش، سنگین بودن   آموزان به فضای مجازی به  شامل: عدم دسترسی همه دانش

آموزان و سلب    ها، کند بودن سرعت اینترنت، دشوار بودن سنجش یادگیری واقعی دانشهای اینترنت برای خیلی از خانواده  هزینه

 رویه از مطالب دیگران، عدم وقت جا و بی ترنت و گوشی، استفاده بی آموزان به این  شدن قدرت نظارت از معلم، اعتیاد برخی دانش 

آموزان نسبت  عنوان ابزار تبلیغات، کاهش انگیزه برخی دانش افزار به گذاری برخی معلمان به امر تدریس و ارزیابی، استفاده از نرم

 . به تحصیل در شیوه جدید تدریس گردید

های آموزش  آموزان دوره اول ابتدایی از چالش  واکاوی تجارب والدین دانش  عنوان»( پژوهشی با  1399محمدی و دیگران)

آموزان   ، فهم تجربه زیسته والدین دانشین پژوهشهدف ا  اند.« انجام دادههای اجتماعی در زمان شیوع ویروس کرونامجازی با شبکه 

از چالش ابتدایی  اول  به  های آموزش مجازی در شبکهدوره  از روش های اجتماعی  استفاده  با  بود که  دلیل شیوع ویروس کرونا 

با  ا  پدیدارشناسی  های این تحقیق، نفر مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. بر اساس یافته  16جرا شده که بر این اساس 

؛ خالقیتفرصت  محاسن: تداوم تحصیل و ایجاد  )های اجتماعی در پنج مقوله آموزشی   محاسن و معایب آموزش مجازی در شبکه

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

محاسن: ورود  )فرهنگی    (،آموزان   پرتی دانش  حذف فعالیت گروهی و تنبلی و حواس :آموزان و نظارت بیشتر والدین؛ معایب  دانش

حوصلگی    نظام تعلیم و تربیت و ایجاد تجربه جدید؛ معایب: حذف کاریزمای حضور معلم و خستگی و بی آموزش مجازی به عرصه  

والدین از  افزار  )اقتصادی    (،برخی  تهیه سخت  و ذهاب و ضرورت  ایاب  از شبکه  الزممحاسن: کاهش هزینه  استفاده  های  جهت 

ای والدین به عنوان حسن؛ معایب: عدم  ارتقاء سواد رسانه)و فنی  (گذاری کم والدین به ویژه والدین شاغل وقت :اجتماعی؛ معایب

 ه است. بندی شد طبقه اطالعات(وری اجذابیت بصری ویدئوها و عدم تسلط به فن

با تاکید بر فرصت( در مطالعه1399سلیمی و فردین) ها« به ها و چالشای با عنوان» نقش ویروس کرونا در آموزش مجازی، 

 در مدارس   مجازیآموزش    ویروس کرونا  برایهای  چالش و  ها  فرصت  پیرامون  زاهدان مقطع ابتدایی شهر    بررسی نگرش معلمان 
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 120معلم مصاحبه و  10کمی( بوده و بر این اساس با -روش تحقیق این مطالعه  آمیخته متوالی ناهمزمان اکتشافی)کیفیند. اهپرداخت

و خرد مطرح    میانی سه سطح کالن،    در، چالش وها فرصت  یافته های مطالعه حاضر  برپایهپرسشنامه در میان معلمان توزیع کرده است.  

مدیران و برنامه ریزان؛ سیاست گذاری نامطلوب، ضعف فناوری شد. در سطح کالن چالش های نداشتن تفکر راهبردی    طبقه بندیو  

نداشتن استقالل و آزادی عمل و برهم خوردن  های معرفی شده،  آموزشی و مدیریت ناکارآمد؛ در سطح میانی چالش ضعف فناوری

در سطح خرد حاصل گردید. همچنین از منظر شرکت کنندگان، شیوع کرونا فرصت هایی را در سطح   بودجه بندی مطرح شده

ت ریزی راهبردی، توجه به آموزش های برخط و مجازی، سطح میانی)خلق فرصکالن)فراهم کردن زمینه تغییر، توجه به داشتن برنامه

 آموزشی برابر و خلق نوآوری آموزشی جدید( و برخی موارد در سطح خرد را به دنبال داشته است. 

و محمودپور) نام»1399خضری،وحدانی  با  پژوهشی  نقش  (  فردی    مطالعه  بین  روابط  در  مجازی  دانش آموزش  ادارک شده 

ستفاده از طرح پدیدارشناسی به توصیف عمیق پرداخته روش این تحقیق کیفی بوده که با ا  اند.آموزان نسبت به معلم« انجام داده 

ها به شیوه  دانش آموز دوره متوسطه اول شهر تهران مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام داده و در نهایت داده  11است. در این راستا با  

دود شدن ارتباطات،سردرگمی  مقوله اصلی شامل: مح   4کالیزی تحلیل شده است. نتایج این پژوهش بر اساس تحلیل مصاحبه ها در  

شامل: دشواری پرسش و پاسخ، ابهام  مقوله فرعی    8  و  در شرایط جدید،تفاوت آموزش غیرحضوری و آماده نبودن زیرساخت ها  

های مختلف تدریس،تاثیر ارتباط حضوری با معلم،تاثیر زبان بدن در جواب سواالت،پیام های اضافه و ابهام دانش آموزان،روش

 دارا است.ایین اینترنت و سرعت پایین برنامه شاد را معلم،سرعت پ

تأثیر آموزش مجازی بر میزان یادگیری درس زیست شناسی دانش آموزان دختر ( تحقیقی با عنوان»  1398فرد)غالمی و جاللی 

جامعه آماری تحقیق همه دانش آموزان دختر پایه یازدهم رشته علوم تجربی این شهرستان اند.  « انجام دادهپایه یازدهم شهرستان دلگان

تحقیق به صورت   .نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد 61درس به تعداد مجموعاً  کالسها دو نفر بود که از میان آن 108و شامل 

مایش انجام شد. گروه گواه به روش سنتی و گروه آزمایش با  شبه آزمایشی دارای پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه گواه و آز

که در متغیرهای سطح دانش، درک مفهومی و قدرت   دهدمی پژوهش نشان    های اینیافته  .روش مجازی تحت آموزش قرار گرفتند

ون در گروه آزمایش تجزیه و تحلیل مفاهیم مبحث تولید مثل درس زیست شناسی ، میانگین نمره های پس آزمون نسبت به پیش آزم

که    این مطالعه گویای آن است   شود. به طور کلی  داری یافته است، اما در گروه کنترل تغییر محسوسی مشاهده نمی افزایش معنی 

 .مداخله آزمایشی موجب افزایش یادگیری مبحث تولید مثل درس زیست شناسی در گروه آزمایش شده است

تاثیر آموزش مجازی شادکامی مبتنی بر تئوری انتخاب    ای با عنوان»( مطالعه1400دی)شمالی احمدآبادی و برخورداری احمدآبا

گیری ویروس کرونا« انجام داده اند. این مطالعه یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح  معلمان زن در همه 19بر امید و اضطراب کووید

نفر به عنوان نمونه انتخاب و سپس به صورت تصادفی به    20پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بوده که به صورت داوطلبانه  

نفر آزمایش و گواه جایگزین شدند. داده های این پژوهش با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری و در سطح تحلیل    10دو گروه  

اب، باعث کاهش نمرات  آموزش شادکامی مبتنی بر تئوری انتخ های این مطالعه بیانگر آن است که تحلیل شد. یافته  05/0معناداری  

و افزایش نمرات امید در مرحله پس آزمون شده است. بر این اساس آموزش شادکامی مبتنی بر تئوری انتخاب   19اضطراب کویید

 و بهبود امید میتواند مورد توجه قرار گیرد. 19به عنوان یک روش مداخله ای موثر در کاهش اضراب کووید 

به این نتایج دست یافتند که بسته شدن فیزیکی  «آموزش در دوران کرونا  »پژوهش خود با عنوان( در 2020) 1النگفورد و دمسا

دیجیتالی شدن آموزش را با سرعت بی سابقه ای افزایش داده ،    19-، به دلیل بحران کووید  2020ها و مدارس در مارسدانشگاه

ی از معلمان ناگزیر به تغییر روش های تدریس خود شدند و چالش  است. انتقال ناگهانی به تدریس برخط به این معنی بود که بسیار

 
1 Langford & Damşa 
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ها و مسائل مثبت و منفی متعددی را تجربه نمودند. در این راستا تغییرات مثبت شامل تدریس متنوع و تعاملی، سمینارهای سازمان  

افزار رای گیری و فضا ی بیشتر برای ارتباط نوشتاری و یافته و بحث های گروهی کوچک تر، استفاده از مدل های مجزا و نرم 

 .دیداری بود

ایجاد برنامه درسی در دوران قرنطینه برای تداوم امر آموزش و یادگیری در زمان شیوع  »خود با عنوان    در پژوهش (2020)1س را

های یادگیری  رصتعقیده دارد که بحران فعلی فرصتی برای معلمان ایجاد کرده است تا با یکدیگر همکاری کنند تا ف   « ویروس کرونا

مشترکی ایجاد نمایند که به نفع همه باشد. وی همچنین عقیده دارد که ایجاد یک برنامه درسی برخط و مجزا، نقاط قوت متعددی  

  مجازی   جوامع  ایجاد   عامل  روش،  این.  کنند  مشارکت  خود  توانایی   و  زمان  با   مطابق  تاد  دهدارد، این برنامه به یادگیرندگان قدرت می 

 .استیادگیرندگان 

اند که ویروس نتیجه گرفته  « های آیندهراه کارهایی جهت تغییر آموزش نسل»( در پژوهشی با عنوان  2020)  2وترا و مکنزی ل

تواند به مربیان فرصت تفکر مجدد در این بخش را بدهد، عالوه بر این فن آوری پا به این شکاف گذاشته و به ایفای نقش  کرونا می 

های آینده ادامه خواهد داد. در دنیایی که دانش، کلیک موس رایانه است، نقش مربیان نیز باید تغییر در آموزش نسل کلیدی خود  

 . کند و دانش خود را به روز رسانی کنند

همه های برخط در مدارس در دوران  گذار از آموزش های سنتی به آموزش»( در مطالعه خود با عنوان2020)  3باسیلیا و کواوادز 

های کشور و مردم را برای ادامه روند آموزش در مدارس به شکل برخط و آموزش از  قابلیت  «،  گیری ویروس کرونا در گرجستان

های برخط، مدرسه تلویزیونی و تیم های مایکروسافت هایی را که مورد استفاده دولت هستند مانند پورتال راه دور بررسی کردند و آن

ه های جایگزین مانند زوم، اسالک و گوگل میت، پلت فرم و ... را مورد بررسی قرار دادند. هم چنین آنان  برای مدارس دولتی و را

 بیماری، به ویژه در مورد دانش آموزان با نیازهای خاص مفید باشد.  معتقدند که شیوه آموزش برخط می تواند در دوره بعد از شیوع

 

 شناسی روش 

و نتایج آن ها را   کردهرا بررسی و تجزیه و تحلیل    منتشر شده مقاالتی که تاکنون    فراترکیباین پژوهش با استفاده از روش  

روشی است که برای بررسی،ترکیب و آسیب شناسی پژوهش های گذشته استفاده می شود. این   فراترکیب.  نموده استمشخص  

شامل چهار مدل :  فراروش)تحلیل روش شناسی مطالعه   فراترکیبالعات انجام شده می باشد. روش یک بررسی دقیق و ژرف از مط 

کیفی   فراترکیب)تحلیل  و  مطالعه(  مورد  محتوای  کمی  اولیه(،فراتحلیل)تحلیل  مطالعات  های  نظریه  اولیه(،فرانظریه)تحلیل  های 

این روش    طالعه، به طور ویژه بر مطالعات کمی پیشین تمرکز دارد.محتوای اولیه( است. فراتحلیل به عنوان مشهور ترین حوزه فرام

اگر به صورت کیفی انجام شود و مفاهیم و نتایج مورد استفاده در  مطالعات پیشین  با شیوه کدگذاری متداول  در پژوهش های 

ش می  شناخته  فراترکیب  نام  به  دهد،  قرار  بررسی  مورد  ها  داده  از  برخواسته  نظریه  مثل  مبینی  کیفی  و  هرانکی  ود)کشتکار 

مختلف  122:  1395دهکردی، ها  پژوهش  و  مقاالت  از  را  مشابه  نتایج  و  ها  یافته  که  است  کیفی  مطالعه  نوعی  فراترکیب   .)

می  تنظیم  و  نوعی  بررسی،استخراج  به  و  پردازد  می  مطالعات  های  یافته  تحلیل  به  و  بررسی نماید  را  عبارتی نمایدیم  آنها  به   .

فراترکیب،تفسیر تفسیرهای داده های اصلی مطالعه های منتخب است.فراترکیب با فراهم کردن یک نگرش نظام مند برای پژوهش  

گران از طریق ترکیب پژوهش های کیفی  مختلف به کشف موضوع ها و استعاره های جدید  و اساسی می پردازد و با این روش،دانش 

.نوبلیت و (6:  1390و گسترده ای را نسبت به مسائل به وجود می آورد)سهرابی و همکاران،  جاری را ارتقا داده و یک دید جامع  

 
1 Ross 
2 Luthra & Mackenzie 
3 Basilaia, & Kvavadze, 
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.  (53:  1988)نوبلیت و هیر،ها و ارائه تلفیق را برای فراترکیب تعیین کرده اندسه مرحله اصلی انتخاب مطالعات،ترکیب ترجمه   1هیر

معرفی می کنند که در این پژوهش نیز از همین روش هفت مرحله    ( در این راستا روشی هفت گامی را2003)2سندلوسکی و باروسو 

 استفاده شده که در ادامه آورده شده است: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقیق های طرح سؤال مرحله اول:

بعد از اولین گام در مدل فراترکیب، جهت گیری معرفت شناسی، تصور و طراحی سوال پیرامون هدف اصلی تحقیق است. و  

چه چیزی، چه کسی،  )های موضوع سؤال پژوهش که شامل   است شاخص  الزماینکه هدف اولیة مطالعه فراترکیب مشــخص شد،  

باید از مطالعه کنار   مقاالتی کند و اینکه چه  د به پژوهش را مشخص می این معیارهای ورو .  مشخص شود  (چه زمانی و چگونه است

 : گرفت قرار کنکاش مورد زیراصلی  سؤاالت پژوهش، این در (.81: 2007،سندلوسکی و باروســو)گذاشته شود

 های آموزش مجازی کدام است؟ مهم ترین مزایا و فرصت -1

 آموزی مجازی کدام است؟   یهامهم ترین معایب و چالش -2

 مند نظام شکل به ادبیات  بر مروری  وم:د مرحله 

  طور   به  زمانی   چارچوب  یاشده    جستجو  هایواژه  ،تعاریف  تحقیق  سرتاسر  در  انتخاب و   مرتبط  کلیدی  در این مرحله کلمات

  کند. می  مختلف متمرکز نشریات در منتشرشده مقاالت  بر را خود مندنظام جستجوی محقق بنابراین .گرددمی  ارزیابی  دوباره مستمر

 محقق پژوهش، این در  کند.  مشخص  را  منتخب  مطالعات  تا  دهدمی   را انجام  آنالین  جستجوهای  از  ایمجموعه  محقق  انتها،  در

 نموده است. انتخاب مرتبط را کلیدی واژگان و  کرده پایگاه مجالت علمی متمرکز بر را خود مندنظام جستجوی
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( 2007مسیر مراحل فراترکیب بر اساس الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو) .1شکل شماره   



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

 فرایند جستجوی نظام مند منابع   .1جدول شماره 
 فرایند جستجوی ادبیات به شکل نظام مند

 . 19، کووید کرونا ،شاد ، شبکه آموزش مجازی،  آموزش الکترونیکآموزش آنالین،   کلیدواژه 

 دانشگاهی، نورمگز، مگ ایران پرتال جامع علوم انسانی،پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد  پایگاه های علمی 

 1400لغایت   1397 محدوده زمانی 

 عنوان،چکیده،کلمات کلیدی  زمینه جستجو 

 

    مناسب متون انتخاب  و  جستجو :سوممرحله  

 فرآیند   در  مقاالت  این  که  گیردمورد پذیرش قرار نمی   را  مقاالت  از  تعدادیبر اساس معیارها،    بازبینی   هر  در  محقق  در این مرحله

 منظوربه  خیر.  باشد یامی   تحقیق  سؤال  با  متناسب  شده  یافت  مقاالت  آیا  کندمی   گیرند و مشخصنمی   قرار  فراترکیب مورد بررسی 

بر مبنای    تا به مقاالت منتخب دست یابد.  گیردمی   قرار  بازبینی   مورد   بار  چندین  را  منتخب  مطالعات  جموعهم  هدف،  این  به  رسیدن

امتیاز(: هدف   5معیار ذیل پرداخته شد )هر معیار حداکثر    10های ارزیابی حیاتی به بررسی کیفیت مقاالت بر اساس  برنامه مهارت

ای، دقت تحقیق، تبیین    پذیری، مبانی اخالق حرفه  ها، انعکاس  سازی داده  ها، ساختار پژوهش، نمونه، مرتب  پژوهش، اصول و روش

 باشد: نتایج نهایی مقاله نهایی به شرح ذیل می  گیری کلی تحقیق. جهروشن نتایج، نتی 
 

 معیارهای تعیین شدهنتایج نهایی امتیازات اختصاص داده شده به منابع نهایی بر اساس   .2جدول شماره 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : شمای ساده فرایند جستجو و انتخاب منابع نهایی مرتبط 2شکل شماره

 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مقاله

نمره  

 نهایی
50 45 39 46 38 36 44 45 40 37 34 32 30 34 42 44 

38 

 تعداد کل منابع یافت شده 

N=188 

 کل چکیده های غربال شده 

N=115 

تعداد منابع رد شده به علت  

 محتوا 

N=57 

 تعداد کل محتوای بررسی 

N=74 

تعداد منابع رد شده بر اساس  

 چکیده)هدف،پرسش و روش( 

N=41 

 تعداد منابع رشده به علت عنوان 

و سال تحقیق    

N=73 
 

منابع نهایی تعداد کل   

N=17 
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 : تبیین نتایج ممرحله چهار

  هاییافته   به  دستیابی   منظور  را به  شده   نهایی   و   منتخب  مقاالت  پیوسته  طور  به  پژوهشگر  فراترکیب،  با توجه به اینکه در روش

مطالعه می نماید. تحلیل زمینه روشی برای تعیین، تحلیل   بار   چندین  شوند،می   انجام  اولیه  و   اصلی   مطالعات  هاآن  در  که  یی محتوا   درون

ن فراتر رود توصیف می کند و حتی می تواند از ای  و بیان الگوهای موجود در درون داده هاست که داده ها را سازماندهی و جزئیات

نیز تفسیر نماید)کالرک و برون، نتایج، محتوای (.  92:  2006و جنبه های مختلف موضوع پژوهش را  در مرحله تبیین و استخراج 

به   نهایی شده،  و  منتخب  یافتهمقاالت  و  نظر  مورد  مفاهیم  دستیابی  اطالعات منظور  و  شده  مرور  بار  محتوایی چندین  های درون 

 جدول زیر بر اساس موضوع مقاله و عوامل موثر بر آن تشریح گردید. ها در پژوهش

 نام پژوهشگران  های پژوهش بر اساسطبقه بندی یافته  .3جدول شماره 

 ها و معایب آموزش مجازی چالش ها و مزایای آموزش مجازی فرصت نویسنده 

بیشتر   عباسی،حجازی،حکیم زاده پذیری/درگیری  مسئولیت  افزایش 

اولیا با فرایند یاددهی و یادگیری/افزایش سرعت 

انتقال اطالعات/افزایش مسئولیت پذیری معلمان 

برای مطالعه بیشتر/شناخته شدن معلمان توانمند و 

سواد   ارتقا  برای  معلمان  در  انگیزه  خالق/ایجاد 

دانش  برای  مطالب  بودن  رسانه/جذاب 

م دانش آموز/عالقه  به  آموزان  دانش  کردن  ند 

روز و پژوهش کردن/انعطاف پذیری در ساعت 

پرهزینه/پرورش  ترددهای  کالس/حذف  شروع 

 . خالقیت در دانش آموز

عدم دسترسی همه دانش آموزان به فضای مجازی  

و ایجاد نابرابری در فرصت آموزش/سنگین بودن هزینه  

ش  اینترنت/کند بودن سرعت اینترنت/دشوار بودن سنج

نظارت   قدرت  آموزان/سلب  دانش  یادگیری 

و   گوشی  به  آموزان  دانش  معلم/وابستگی 

وقت   دیگران/عدم  مطالب  از  جا  بی  اینترنت/استفاده 

گذاری برخی معلمان به امر تدریس و ارزیابی/استفاده  

از نرم افزار به عنوان ابزار تبلیغات/کاهش انگیزه برخی  

 . دانش آموزان نسبت به تحصیل

سطح کالن)فراهم شدن زمینه تغییر/توجه به  سلیمی و فردین 

به آموزش  برنامه ریزی کالن/توجه ویژه  داشتن 

برابر   فرصت  میانی)تامین  سطح  مجازی(؛ 

آموزشی/فرصت ایجاد خلق نوآوری آموزشی(؛ 

 .سطح خرد)معلم/خانواده/دانش آموز(

تفکر   راهبردی/سیاستگذاری  سطح کالن)نداشتن 

آموزشی/مدیریت  تکنولوژی  نامطلوب/ضعف 

شده(؛سطح  معرفی  های  فناوری  ناکارآمد/ضعف 

خوردن   عمل/برهم  آزادی  و  استقالل  میانی)نداشتن 

شده(؛سطح  مطرح  بندی  بودجه 

 .خرد)معلم/خانواده/دانش آموز(

  مرادی و کردلو 

 

-----------------------------

-- 

خصوصی/م حریم  حدودیت نقض 

اخالقی/عدم   الگوگیری  روابط/فقدان  دسترسی/ضعف 

صداقت/وجود فریب کاری/کاهش تعهد/سو استفاده از  

پرورشی/پاسخگویی   و  تربیتی  جنبه  فناوری/فقدان 

 اندک/نقص در سیستم ارزشیابی 

  ابوالمعالی الحسینی 

 

یادگیرندگان/ تدریس مشکالت شناختی و ضعف  

برخی  آنالین  آموزشی  طراحی  مشکالت  و  ضعیف 

ارزشیابی   از  تحصیلی/نگرانی  اضطراب  ایجاد  معلمان/ 



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

-----------------------------

-- 

در   ضعف  تحصیلی/اهمالکاری/  انگیزه  نهایی/ضعف 

 مدیریت زمان

  مرادی و ضرغامی همراه 

 

 

 

 

-----------------------------

-- 

و   فنی  از  مشکالت  برخی  زیرساختی/ناکارآمدی 

و   توجیهی  های  دوره  تدریس/نبود  های  شیوه 

از  ها/  رشته  و  دروس  برخی  برای  مهارتی/ناکارآمدی 

تولید   بودن  بر  زمان  و  رفتن حریم شخصی/پیچیده  بین 

نابرابری   و  عدالتی  بی  آموزشی/رشد  محتوای 

آموزشی/نبود نظام آزمون گیری استاندارد/شبانه روزی  

یادگیری و تدرریس/ هزینه بر بودن خرید   شدن فرایند 

و   اینترنت  روانشناختی/نداشتن  مشکالت  اینترنت/رشد 

 گوشی هوشمند

فرصت  محمدی و دیگران تحصیل/ایجاد  تداوم 

خالقیت/آزادی عمل دانش آموزان/نظارت بیشتر  

آموزش  جدید/ورود  تجارب  والدین/ایجاد 

رسمی/کاهش  تربیت  و  تعلیم  عرصه  به  مجازی 

تهیه سخت هزینه   ایاب و ذهاب/ایجاد ضرورت 

های   شبکه  از  استفاده  جهت  الزم  افزار 

 اجتماعی/ارتقا سواد رسانه والدین

کالسی/کاهش  تکالیف  انجام  به  تمایل  عدم 

های  فعالیت  مدرسه/حذف  مقررات  و  نظم  به  پایبندی 

آموزان/حذف   دانش  پرتی  حواس  و  گروهی/تنبلی 

گی برخی  کاریزمای حضور معلم/خستگی و بی حوصل 

از والدین/وقت گذاری کم والدین به خصوص والدین  

بصری   جذابیت  فناوری/عدم  به  تسلط  شاغل/عدم 

 ویدئوها 

برنامه   خضری،وحدانی و محمودپور پایین  اینترنت/سرعت  پایین  سرعت 

جواب  در  پاسخ/ابهام  و  پرسش  شاد/دشواری 

دانش   برای  ابهام  ایجاد  و  اضافه  های  سواالت/پیام 

آموزان/وجود روش های مختلف تدریس/عدم حضور 

 فیزیکی معلم و تاثیرات زبان بدن او/ 

اردکانی،رضاپور  مصیبی 

 میرصالح و بهجتی اردکانی

 

 

 

 

 

 

-----------------------------

-- 

عدم یادگیری عمیق/عدم ارزیابی موثر/ کم بودن  

نبودن   موثر/فراهم  نظارت  آموزش/عدم  زمان 

مجازی/   آموزش  در  معلمان  تجربگی  بسترفناوری/کم 

آموزش  با  والدین  نبودن  آشنا  والدین/  زیاد  درگیری 

مجازی/ تحمیل هزینه/نگرانی والدین در حوزه مسائل  

برای  تربیت کافی  زمان  جسمی/عدم  مشکالت  ی/بروز 

با همساالن/ عدم وجود جو  مثبت  تعامل  امتحان/ عدم 

کالسی برای ایجاد انگیزه/ وجود مشکالت نرم افزاری  

 و سخت افزاری 

جلوگیری از هدر رفتن  /مکان تکرار مطالبا البرزی و دیگران

معلم انرژی  و  در /زمان  والدین  دادن  مشارکت 

به  /اموزش یادگیری کمک  ایده/تعمیق   اشتراک 

معلمان بین  وتجارب  تنوع    جذاب/ها  و  سازی 

و   اجتماعی  روابط  تقلب/کاهش  امکان  باالرفتن 

معلمان/عدم   قدیمی  ضعیف/گوشی  عاطفی/اینترنت 

آموزشی/نداشتن گوشی    تجهیزات برای تولید محتوای

تولید   بودن  بر  زمان  آموزان/  دانش  برای  شخصی 



 ... های آموزش مجازیها و چالش شناسایی فرصت __________________________________________________________________

آموزش به  برای  /بخشی  معلم  به  تفکر  فرصت 

افزایش اعتماد به نفس در /ارتقای سواد آموزشی

 معلم 

محتوای آموزشی/گران بودن اینترنت/عدم آگاهی و بی 

پایین   والدین/سواد  همکاری  والدین/عدم  توجهی 

نظارت   عدم  و  فرزندان  کاری  والدین/اهمال 

والدین/هراس معلم از استفاده از آموزش مجازی/هراس  

است و  تمسخر  از  در  معلم  معلمان  خودباوری  هزا/عدم 

 استفاده از آموزش مجازی

  قراری،محمدی و قربانی 

 

 

 

 

 

-----------------------------

-- 

فضای   به  آموزان  دانش  همه  دسترسی  عدم 

مجازی/ایجاد نابرابری در فرصت آموزش/سنگین بودن  

بودن   اینترنت/دشوار  بودن سرعت  اینترنت/پایین  هزینه 

معلم/آزمون  سنجش   از  نظارت  قدرت  یادگیری/سلب 

دانش  برخی  تحصیلی  عملکرد  نارکارآمد/افت  های 

از   به فضای مجازی/استفاده بی رویه  آموزان/وابستگی 

ابزار   عنوان  به  افزار  نرم  از  دیگران/استفاده  مطالب 

در   اختالل  تحصیل/ایجاد  تقاضای  تبلیغات/کاهش 

ا و  اجتماعی  های  فعالیت  روان/کاهش  نزوای  سالمت 

اجتماعی/ایجاد یادگیری منقطع/دسترسی غیرمنصفانه یه 

 پورتال های یادگیری دیجیتال 

نظام   چراغ مالیی،کدیور و صرامی  در  درگیر  افراد  سازی  توانمند 

یادگیری/ایجاد   محتوای  به  آموزشی/دسترسی 

مشارکت فعال/تسهیل تعامالت میان معلم و دانش 

انتشار   و  تولید  سرعت  آن/  آموز/باالبردن 

دسترسی در هر زمان و مکان/ارتقای نوآوری و 

وری/ایجاد   بهره  و  کیفیت  خالقیت/بهبود 

 یادگیرنده مادام العمر 

اعتیاد به اینترنت/ عدم دسترسی به اینترنت/ نداشتن 

 مهارت های دیجیتالی/خدشه دار شدن حریم شخصی/

  کیان 

 

-----------------------------

-- 

کمرنگ شدن امر تربیت/ کاهش خالقیت/کاهش 

از   الگوگیری  شاگرد/عدم  و  استاد  میان  قدرت  روابط 

یادگیری   به  توجه  معلم/عدم  تربیتی  و  اخالقی  سبک 

سطوح باالتر/دموکراتیک شدن روابط/فقدان ارتباط رو  

 در رو 

بهبو رحیمی دوست،سیاحی و فالحی  برای  یادگیری/  فرصتی  و  تدریس  د 

گروهی/رفع  بحث  یادگیری/ایجاد  تعمیق 

یادگیری   آموزشی/ایجاد  اشکاالت 

درس  برای  یادگیرندگان  مشارکتی/آمادگی 

مستمر/ایجاد   صورت  به  مطالب  جدید/تمرین 

 انگیزه و شوق یادگیری 

 

 

 

------------------------------- 



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

  خلیلی و فریدونی

 

 

 

 

 

-----------------------------

-- 

عدم وجود طرح درس برای آموزش مجازی/عدم 

ارزشیابی اثربخش/عدم نظارت کافی/عدم برنامه ریزی  

یاددهی   فرایند  به  ای  بخشنامه  نگاه  منسجم/ 

یادگیری/نقش کمرنگ راهبران آموزشی/عدم مدیریت 

اثربخش زمان/ عدم پیگیری مطلوب/عدم فعالیت و کار  

ن یادگیری/عدم  گروهی/  برای  الزم  انگیزه  بوده 

سازگاری با شرایط جدید/خدشه وارد شدن به جایگاه 

خانواده/عدم   و  مدرسه  بین  تعامل  عدم  معلم/  شان  و 

نبود   ها/  خانواده  و  آموزان  دانش  پذیری  مسئولیت 

پایین   آموزان/سرعت  دانش  برای  خالقیت  فرصت 

کم    اینترنت/گران بودن بسته اینترنت و گوشی هوشمند/

 تحرکی و بی حوصلگی دانش آموزان/ 

و   کریمی  آموزشی  های  هزینه  کاهش 

محتوای   و  مطالب  بودن  روز  غیرآموزشی/به 

یادگیری/رعایت  کیفیت  آموزشی/افزایش 

عدالت آموزشی/ افزایش کیفیت محتوا/گسترش 

بیماری   از  مستقل/جلوگیری  یادگیری  فرهنگ 

های واگیردار/کاهش اضطراب و استرس دانش 

ترافیک/بهبود   و  هوا  آلودگی  آموزان/کاهش 

اتالف  از  زیست/جلوگیری  محیط  کیفیت 

وقت/تسهیل ارتباط در هر زمان/امکان دسترسی 

به محتوای آموزشی در هر زمان و مکان/حضور 

 به موقع در کالس

باالبودن هزینه اینترنت/فقدان برخی امکانات مثل  

و   دیداری  ارتباط  پایین گوشی/نبود  فیزیکی/سرعت 

بودن   مجازی/وابسته  آموزش  با  آشنایی  اینترنت/عدم 

صدای   نبودن  تکنولوژی/واضح  به  مجازی  آموزش 

وجود  نیاز/به  مورد  افزارهای  نرم  نشدن  استاد/نصب 

آمدن مشکالت فنی و عدم پشتیبانی/نبود شفافیت در امر  

کالسی/  پاسخ  و  پرسش  آزمون/محدودیت  برگزاری 

د  صمیمی  جو  نظارت  نبود  و  کنترل  کالس/کاهش  ر 

نوشتن  جزوه  تمرکز/مشکل  عدم  و  مستقیم/حواسپرتی 

 برای برخی دروس/مناسب نبودن برای دروس عملی

جایگاه   غالمی و جاللی فرد یادگیری/تثبیت  میزان  افزایش 

راهنما بودن معلم/ محدود نبودن به محیط خاص/  

آموزان/تقویت  دانش  در  تفکرورزی 

همی ها/تعامل مستمر میان یادگیری/اصالح کج ف

بهتر   تحلیل  و  تجزیه  معلم/امکان  و  آموز  دانش 

های   هزینه  و  زمان  در  جویی  مفاهیم/صرفه 

محتوای   به  سریع  و  آسان  تحصیلی/دسترسی 

 آموزشی/ایجاد رغبت برای یادگیری بیشتر 

 

 

 

------------------------------- 

  حاجی، محمدی مهر،محمدآذر 

 

 

-----------------------------

-- 

آموزان    شوابستگی دان  /آموزان   ش انگیزه کم دان

عدم همکاری مناسب والدین/روش   /به فضای مجازی

میان   همفکری  و  تعامل  نامناسب/عدم  تدریس  های 

مدل   و  کتب  میان  معلمان/ناهماهنگی  معلمان/استرس 

محتوا/مشکالت   تولید  مجازی/سختی  آموزش 

ود اینترنت پرسرعت/دوره های ضمن زیرساختی شاد/نب
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خدمت ناکارآمد/نبود نظارت دقیق و امکان تقلب/عدم  

 وجود بازخورد مناسب/عدم ارتباط چهره به چهره

 

 های ذکر شده در مقاالت ها و چالشمیزان فراوانی بیشترین فرصت .4جدول شماره 

 فرصت ها 
 درصد فراوانی

 )در میان مقاالت نهایی( 
 چالش ها

 فراوانیدرصد 

)در میان مقاالت 

 نهایی( 

مشارکت والدین در امر  

 آموزش
62%5 

نقص در نظام سنجش و  

 ارزشیابی 
66%5 

 5%62 تعمیق یادگیری 
عدم دسترسی همگانی به  

 اینترنت و فضای مجازی 
53% 

 %50 انعطاف پذیری زمانی 
مشکالت فنی و زیر ساختی از  

 جمله کند بودن سرعت اینترنت
53% 

 %40 بر بودن خرید اینترنتهزینه %50 های اقتصادی هزینهکاهش 

 %40 کاهش انگیزه تحصیلی %50 ایجاد فرصت پرورش خالقیت 

دسترسی سریع به محتوای  

 آموزشی و انتقال آسان 
37%5 

های تربیتی،فرهنگی  فقدان جنبه

 و اجتماعی 
33% 

 5%37 انعطاف پذیری مکانی 
وابستگی دانش آموزان به  

 اینترنت و فضای مجازی 
33% 

 5%37 ایجاد انگیزه و شوق یادگیری 
تدریس نامتناسب با آموزش  

 مجازی
26%5 

 

 تجزیه و تحلیل نتایج مرحله پنجم: 

در پژوهش حاضر مفاهیمی که مشابه بودند   است،  هایافته  از  جدیدی   و   یکپارچه  تفسیر  ایجاد  ترکیب  فرا  با توجه به اینکه هدف

و در کدهایی به عنوان مولفه دسته بندی گردید و پس از آن مولفه های شناسایی شده در بعد های مختلف بر اساس   هاستخراج شد

مهارتی    -وزشی (آم 2تربیتی    -(فرهنگی 1های:ا عنوانکد و  در  شش مولفه ب  50در این مرحله فرصت ها با  تعلق مفهومی قرار گرفتند.  

کد و در شش مولفه به نام   84ها با  (سازمانی تقسیم شدند. همچنین چالش6زیرساختی     -(فنی 5(بهره وری    4زیستی    -(اجتماعی 3

 .(سازمانی تقسیم شدند6زیرساختی   -(فنی 5(اقتصادی   4زیستی    -(اجتماعی 3مهارتی    -(آموزشی 2تربیتی  -(فرهنگی 1های:  
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 دسته بندی فرصت ها و چالش های آموزش مجازی   .5جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرصت ها 

 

 

 فرهنگی تربیتی 

 گسترش فرهنگ یادگیری مستقل  .1

 تفکرورزی در دانش آموزان  .2

 ایجاد فرهنگ یادگیرنده مادام العمر  .3

 ایجاد تجارب جدید  .4

 ایجاد فرصت و پرورش روحیه خالقیت   .5

 

 

 

 

 آموزشی مهارتی 

 عالقه مند کردن دانش آموزان به دانش روز و پژوهش کردن  .1

 مشارکت و نظارت بیشتر والدین در فرایند یاددهی و یادگیری .2

 ارتقا سواد رسانه والدین  .3

 مکان تکرار مطالب دسترسی به محتوای یادگیری و ا .4

 کمک به تعمیق یادگیری  .5

 سازی و تنوع بخشی به آموزش  جذاب .6

 ایجاد مشارکت فعال در دانش آموزان و یادگیری مشارکتی .7

تسهیل تعامالت مستمر میان معلم و دانش آموز و رفع اشکاالت   .8

 آموزشی

 فرصتی برای بهبود تدریس و یادگیری  .9

 آمادگی یادگیرندگان برای درس جدید  . 10

تمرین مطالب به صورت مستمر و اصالح کج فهمی   . 11

 ها 

 ایجاد رغبت، انگیزه و شوق یادگیری  . 12

 به روز بودن مطالب و محتوای آموزشی  . 13

 افزایش تقویت و کیفیت  محتوا و یادگیری . 14

 امکان تجزیه و تحلیل بهتر مفاهیم  . 15

 جذاب بودن مطالب برای دانش آموز  . 16

 

 

 

 اجتماعی زیستی 

 افزایش مسئولیت پذیری .1

 ایجاد فرصت خالقیت  .2

 افزایش اعتماد به نفس   .3

 توانمند سازی افراد درگیر در نظام آموزشی .4

 ایجاد بحث های گروهی  .5

 جلوگیری از بیماری های واگیردار  .6

 کاهش اضطراب و استرس دانش آموزان  .7

 بهبود کیفیت محیط زیست  .8

 

 

 

 

 انعطاف پذیری در ساعت شروع کالس و حضور به موقع در کالس  .1

آموزشی و غیرآموزشی)حذف ترددهای پرهزینه و  های  کاهش هزینه  .2

 کاهش ایاب و ذهاب( 

 تامین فرصت برابر آموزشی و کمک به رعایت عدالت آموزشی  .3

 فرصت ایجاد خلق نوآوری آموزشی  .4

 آزادی عمل دانش آموزان  .5

 جلوگیری از هدر رفتن زمان و انرژی معلم  .6



 ... های آموزش مجازیها و چالش شناسایی فرصت __________________________________________________________________

ایجاد   .7 بهره وری  و  وقت  اتالف  از  جلوگیری  و  مکان  و  زمان  هر  در  دسترسی 

 تسهیل ارتباط 

 کاهش آلودگی هوا و ترافیک  .8

 امکان دسترسی آسان و سریع به محتوای آموزشی در هر زمان و مکان  .9

 امکان تدام تحصیل برای شاغلین و تارکان تحصیل  . 10

 باالبردن سرعت تولید و انتشار محتوای آموزشی  .1 فنی زیرساختی 

 ارتقای نوآوری و خالقیت های رسانه های و آموزشی  .2

 افزایش سرعت انتقال اطالعات  .3

 

 

 

 سازمانی 

 شناخته شدن معلمان توانمند و خالق  .1

 ایجاد انگیزه در معلمان برای ارتقا سواد رسانه  .2

 ورود آموزش مجازی به عرصه تعلیم و تربیت رسمی  .3

های   .4 شبکه  از  استفاده  جهت  الزم  افزار  سخت  تهیه  ضرورت  ایجاد 

 اجتماعی

 معلم تثبیت جایگاه راهنما بودن  .5

 ها وتجارب بین معلمان  اشتراک ایده  .6

 فرصت تفکر به معلم برای ارتقای سواد آموزشی  .7

 افزایش مسئولیت پذیری معلمان برای مطالعه بیشتر  .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگی تربیتی 

 وابستگی دانش آموزان به اینترنت و فضای مجازی  .1

 حضوری بودن کالس ها فقدان الگوگیری اخالقی به دلیل عدم  .2

 عدم صداقت و وجود فریب کاری  .3

 کاهش تعهد و مسئولیت پذیری .4

 سو استفاده اخالقی و تربیتی از فناوری  .5

 حذف فعالیت های گروهی  .6

 عدم حضور فیزیکی معلم و تاثیرات زبان بدن او  .7

 حذف کاریزمای حضور معلم .8

 کمرنگ شدن فعالیت های تربیتی  .9

 

 

 

 

 

 

 

 سیستم ارزشیابی نقص در  .1

 سلب قدرت نظارت معلم  .2

 استفاده بی جا از مطالب و محتوای آماده دیگران .3

 کاهش انگیزه برخی دانش آموزان نسبت به تحصیل  .4

 برهم خوردن بودجه بندی مطرح شده در کتاب .5

 کاهش تعامل میان دانش آموز و معلم و پاسخگویی اندک  .6

 بروز مشکالت شناختی و ضعف یادگیرندگان .7

ضع .8 برخی  تدریس  آنالین  آموزشی  طراحی  مشکالت  و  یف 

 معلمان

 عدم مدیریت اثربخش زمان و کم بودن زمان آموزش .9
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 چالش ها 

 

 

 آموزشی مهارتی 

توسط دانش   . 10 تکالیف کالسی  انجام  به  عدم تمایل 

 آموز

 عدم پیگیری مطلوب توسط معلم . 11

 عدم جذابیت بصری ویدئوهای آموزشی  . 12

 ابهام در یافتن جواب سواالت  . 13

 وجود روش های مختلف تدریس  . 14

یادگیری عدم   . 15 به  توجه  عدم  و  عمیق  یادگیری 

 سطوح باالتر 

 عدم زمان کافی برای امتحان  . 16

 باالرفتن امکان تقلب  . 17

 عدم همکاری و سواد پایین برخی والدین   . 18

 برگزاری آزمون های نارکارآمد  . 19

 افت عملکرد تحصیلی برخی دانش آموزان . 20

 ایجاد یادگیری منقطع  . 21

 عدم وجود طرح درس برای آموزش مجازی . 22

 جزوه نوشتن برای برخی دروس مشکل  . 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجتماعی زیستی 

 

 مخدوش شدن و نقض حریم خصوصی  .1

 ایجاد اضطراب تحصیلی  .2

 اهمالکاری و عدم نظارت والدین  .3

 تنبلی و حواس پرتی دانش آموزان  .4

 کاهش پایبندی به نظم و مقررات مدرسه  .5

 رشد مشکالت روانشناختی  .6

 تعامل مثبت با همساالنکاهش روابط اجتماعی و عاطفی و عدم  .7

 خستگی و بی حوصلگی برخی از والدین  .8

درگیری زیاد والدین و وقت گذاری کم والدین به خصوص والدین   .9

 شاغل

 آشنا نبودن برخی والدین با آموزش مجازی . 10

 بروز مشکالت جسمی  . 11

 عدم وجود جو کالسی برای ایجاد انگیزه . 12

 هراس معلم از استفاده از آموزش مجازی  . 13

 از تمسخر و استهزا هراس معلم  . 14

 عدم خودباوری معلمان در استفاده از آموزش مجازی  . 15

 استفاده از نرم افزار به عنوان ابزار تبلیغات  . 16

 ایجاد اختالل در سالمت روان  . 17

 کاهش فعالیت های اجتماعی و انزوای اجتماعی . 18

 فقدان ارتباط رو در رو  . 19

 عدم سازگاری با شرایط جدید  . 20

 خانوادهعدم تعامل بین مدرسه و  . 21

 نبود فرصت خالقیت برای دانش آموزان  . 22

 کم تحرکی و بی حوصلگی دانش آموزان  . 23

 حواسپرتی و عدم تمرکز  . 24
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 نبود جو صمیمی در کالس  . 25

 

 

 اقتصادی 

عدم دسترسی همه دانش آموزان به اینترنت و  فضای مجازی و ایجاد   .1

 نابرابری در فرصت آموزش  

 و رشد بی عدالتی و نابرابری آموزشی 

 گران بودن هزینه اینترنت  .2

 نداشتن اینترنت و گوشی هوشمند  .3

 دسترسی غیرمنصفانه یه پورتال های یادگیری دیجیتال .4

 

 

 

 فنی زیرساختی 

 

 سرعت اینترنت پایین بودن  .1

 ضعف تکنولوژی آموزشی و برنامه های معرفی شده .2

 محدودیت دسترسی برخی مناطق به اینترنت پرسرعت  .3

 پیچیده و زمان بر بودن تولید محتوای آموزشی .4

 فراهم نبودن بستر فناوری  .5

 عدم تجهیزات برای تولید محتوای آموزشی .6

 نداشتن مهارت های دیجیتالی  .7

 صدا،تصویر و محتوا واضح نبودن  .8

 نصب نشدن نرم افزارهای مورد نیاز  .9

 به وجود آمدن مشکالت فنی و عدم پشتیبانی . 10

 

 

 

 سازمانی 

 عدم وقت گذاری برخی معلمان به امر تدریس و ارزیابی  .1

 کم تجربگی معلمان در آموزش مجازی  .2

 خدشه وارد شدن به جایگاه و شان معلم  .3

 نبود دوره های توجیهی و مهارتی  .4

 نظام آزمون گیری استاندارد نبود  .5

 ناکارآمدی برای برخی دروس و رشته ها  .6

 مناسب نبودن برای دروس عملی  .7

 نقش کمرنگ راهبران آموزشی  .8

 نگاه بخشنامه ای به فرایند یاددهی یادگیری .9

 کاهش تقاضای تحصیل  . 10

 

 مرحله ششم: تعیین کیفیت نتایج 

، میزان توافق مشاهده Poها از شاخص کاپای کوهن استفاده شده است که در آن  در مطالعه حاضر برای کیفیت سنجی یافته

، میزان توافق مورد انتظار است. بر این اساس صاحب نظری دیگری بدون اطالع از شیوه ادغام مولفه های و شاخص های  Peشده و 

دهد. سپس مفاهیم ارائه شده توسط شکل می های خود را  ، خود اقدام به ایجاد دسته بندی کرده و مولفهبدست آورده پژوهشگر

گردد.  در نهایت بر اساس میزان مفاهیم مشابه و متفاوت، شاخص کاپا پژوهشگر با مفاهیم ارائه شده توسط صاحب نظر مقایسه می 

دهنده   بیشتر بین دو رتبهدهنده توافق  تر باشد، نشانمقدار این عدد بین صفر تا یک است و هر چقدر به یک نزدیک .گرددمعین می 

 دهد که نشان دهنده پایایی مطلوب است.را نشان می  0.84که در پژوهش حاضر این شاخص عدد   است
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 پایایی روش فراترکیب در مطالعه حاضر   .6جدول شماره 

  پژوهشگر

  بله  خیر مجموع 

5 B=0 A=5  بله 

 خیر D=1 C=1 2 صاحب نظر 

 مجموع  6 1 7

A+D/N=0.85توافقات مشاهده شده= 

A+B/N*A+C/N*C+D/N*B+D/N=0.023 توافقات مورد انتظار= 

 

 

 

 نتایج  اعالم هفتم: مرحله

نهایی از مدل فراترکیب، کدها را بر اساس پدیده ت  ها که مستقیماًهای کشف شده در دادهدر بخش  حقیق مربوط  به پرسش 

های حاصل از مراحل گذشته با یکدیگر ادغام شده و در قالب یک  یافته  (. در واقع333:  1391کنیم)فلیک،شوند دسته بندی می می 

(فرهنگی  1شامل:    مولفه  6های آموزش مجازی به  در این پژوهش به طور کلی فرصت  گردد.مدل براساس مفاهیم شکل گرفته ارائه می 

کد شد و همچنین    50تقسیم و شامل    (سازمانی 6  ( فنی زیرساختی 5(بهره وری   4(اجتماعی زیستی    3(آموزشی مهارتی   2تربیتی  

( فنی 5(اقتصادی   4(اجتماعی زیستی    3   (آموزشی مهارتی 2(فرهنگی تربیتی  1شامل:    مولفه  6های آموزش مجازی نیز به  چالش

خانواده توزیع  ج(    الف( معلم ب(دانش آموزکد را شامل شد که در این مرحله کدها در سه سطح    84تقسیم و    (سازمانی 6زیرساختی  

 . شدند
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Po

-Pe 
1

-Pe 



 ... های آموزش مجازیها و چالش شناسایی فرصت __________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ... های آموزش مجازیها و چالش شناسایی فرصت __________________________________________________________________

 بحث و نتیجه گیری

ای که این نهاد به صورت رسمی شود به گونهتربیت یکی از مهم ترین نهادهای موجود در هر جامعه ای محسوب می نهاد تعلیم و  

مکان آموزشی در نهاد تعلیم و تربیت رسمی نقش موثری در بازتولید انسان تراز و مورد قبول آن نظام را دارد. مدرسه به عنوان تجلی  

ستر حضور فیزیکی خود را قوام داده بود و تمامی رخدادهای این نهاد وابسته به حضور عناصر  همواره در طول این سال ها در ب   کشور  

آن یعنی دانش آموز و معلم وابسته بود به نحوی که شکلی غیر از حضور فیزیکی در هیچ زمانی حتی محل بحث جدی سیاست  

و به تبع سرعت انتقال باالی این   1398ر اواخر سال  گذاران و کنشگران این عرصه نبوده است. با این حال شیوع ویروس کرونا د

با این حال و از آنجا که در ابتدای شیوع کرونا   تعطیلی کشاند و به تبع آن آموزش حضوری خاتمه یافت.  را بهویروس، مدارس  

که به دنبال  ود  بسرنوشت آن مشخص نبود، سیاست گذاران را مجبور به تغییر رویکرد از آموزش حضوری به آموزش مجازی کرده  

آن وزارت آموزش و پرورش به عنوان متصدی رسمی این نهاد، پلتفرمی را با عنوان شبکه آموزش دانش آموزی تحت عنوان شاد 

به شاد    طراحی و به صورت رسمی جهت استفاده در آموزش مجازی مدارس ارائه کرد. با این حال آموزش مجازی مدارس صرفاً

به دلیل مشکالت شاد، از سایر برنامه های آموزش مجازی همچون پیام رسان های داخلی و محصور نشده و بسیاری از مد ارس 

آموزش مجازی عده ای بر این باور هستند که پس  خارجی و نرم افزارهای تعاملی استفاده نمودند. حال با گذشته قریب به دوسال از 

و آموزش مجازی را تعطیل نمود. این در حالی است که برخی   از خروج از دوران شرایط کرونا باید به آموزش حضوری بازگشته

شماری داشته که حتی پس از دوران شیوع کرونا باید از آن بهره گیری کرد. در این دیگر معتقدند آموزش مجازی ظرفیت های بی 

آموزش بستر    80ز ابتدای دهه  ها مطالعات فراوانی پیرامون وضعیت سنجی و اثربخشی آموزش مجازی شده است، اما از آنجا که اسال

فراهم شد و به صورت رسمی آموزش عالی به این عرصه ورود پیدا کرد، اکثر مقاالت انجام شده با محوریت  مجازی در دانشگاه ها  

دو سال مطرح و برخی    این   دانشجویان و دانشگاهیان شکل گرفته است و به صورت مشخص مسئله آموزش مجازی مدارس در حدود

 اند.از پژوهشگران پیرامون این موضوع تحقیقاتی را انجام داده

مقاله منتشر شده با محوریت آموزش مجازی مدارس یافت شده که مزایا و   17بر این پایه و بر اساس معیارهای ذکر شده صرفا  

و هر کدام بر اساس اهداف  نجام پژوهش خود انتخاب  ا  برایمعایب آن را بررسی نموده باشند. غالب این مقاالت روش کیفی را  

های  ها و چالشبر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی شناسایی فرصت  ای به این مسئله توجه کرده بودند.خود از زاویه

عات مختلف به نحوی که مزایا و معایب طرح شده در مطال،  روش فراترکیب بوده است  بهآموزش مجازی مدارس در دوران کرونا  

دانش آموز و خانواده دسته  بررسی و کدگذاری شده و سپس هر کدام بر اساس قرابت معنایی ذیل یک مولفه و در سه سطح معلم،

معین شده بر اساس کدهای  برای فرصت  6  در مطالعه حاضر،  بندی شوند.  تربیتی  1ها شامل:  مولفه  (آموزشی مهارتی  2(فرهنگی 

(آموزشی مهارتی   2(فرهنگی تربیتی  1  ها شامل:مولفه برای چالش  6(سازمانی و  6( فنی زیرساختی  5وری   (بهره  4(اجتماعی زیستی    3

دهد مولفه فرهنگی های پژوهش حاضر نشان می تعیین گردید. یافته  (سازمانی 6( فنی زیرساختی  5   اقتصادی(4(اجتماعی زیستی    3

ها مربوط به ایجاد بستر که از میان موارد ذکر شده بیشترین میزان فراوانی در فرصت  چالش بوده است  9فرصت و    3تربیتی، دارای  

چراغ   (،1399)محمدی و دیگران  (،1399)عباسی،حجازی،حکیم زادههای:  که با نتایج پژوهش  بوده است  جهت پرورش خالقیت

زان فراوانی در چالش ها مربوط به وابستگی  و بیشترین می( (  1397)رحیمی دوست،سیاحی و فالحی   (،1392)مالیی،کدیور و صرامی 

مجازی) فضای  به  اعتیاد  زاده)عباسی،حجازی،و  قربانی)1399حکیم  و  قراری،محمدی  و 1399(،  مالیی،کدیور  چراغ   ،)

فرصت و   16مولفه آموزشی مهارتی، دارای مطابقت دارد. ( 1400(، حاجی، محمدی مهر،محمدآذر)1400(، کریمی)1392صرامی)

مشارکت و نظارت والدین در امر    ها مربوط بهه است که از میان موارد ذکر شده بیشترین میزان فراوانی در فرصتچالش بود  24

چراغ   (1399)عباسی،حجازی،حکیم زاده  (1400)البرزی و دیگران  (1399)محمدی و دیگرانهای:  بوده که با نتایج پژوهش  آموزش



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

صرامی  و  فالحی   (1392)مالیی،کدیور  و  دوست،سیاحی  دیگران( 1397)رحیمی  و  )البرزی  یادگیری  تعمیق  و  چراغ   (1400)( 

 مطابقت داشته (1398)غالمی و جاللی فرد (1400)کریمی  (1397)رحیمی دوست،سیاحی و فالحی  (1392)مالیی،کدیور و صرامی 

 ( 1398)مرادی و کردلو  های:وده که با نتایج پژوهشب  ها مربوط به نقص در نظام سنجش و ارزشیابی و بیشترین میزان فراوانی در چالش

مصیبی اردکانی،رضاپور میرصالح   (1399)عباسی،حجازی،حکیم زاده  (1399)مرادی و ضرغامی همراه  (1399)ابوالمعالی الحسینی 

حاجی،   (1400)کریمی   (1399)خلیلی و فریدونی  (1399)قراری،محمدی و قربانی   (1400)البرزی و دیگران  (1400)و بهجتی اردکانی 

چالش بوده است که از    25فرصت و    8بوده است. مولفه اجتماعی زیستی، دارای    پوشانی دارای هم  (1400)محمدی مهر،محمدآذر

:  هایبوده که با نتایج پژوهش  ایجاد بستری جهت پرورش خالقیت  ها مربوط به میان موارد ذکر شده بیشترین میزان فراوانی در فرصت

زاده دیگران(1399)عباسی،حجازی،حکیم  و  صر(1399)محمدی  و  مالیی،کدیور  و (1392)امی چراغ  دوست،سیاحی  رحیمی 

بوده   حواس پرتی دانش آموزانها مربوط به افزایش تنبلی و  و بیشترین میزان فراوانی در چالشدارای مطالبقت بوده  (  (1397)فالحی 

پژوهش نتایج  با  دیگرانهای:  که  و  فریدونی (1399)محمدی  و  داشتههم  (1400)کریمی (1399)خلیلی  مولفه    پوشانی  بهره  است. 

ها مربوط به کاهش  بوده است که از میان موارد ذکر شده بیشترین میزان فراوانی در فرصتچالش    4فرصت و    7وری/اقتصادی دارای  

اقتصادیهزینه زمانی   های  پذیری  انعطاف  پژوهش  بوده  و  نتایج  با  زاده های:  که  و (1399)عباسی،حجازی،حکیم  محمدی 

فرد(1400)کریمی (1399)دیگران جاللی  و  دیگران  (1398)غالمی  و  و (1400)البرزی  مالیی،کدیور  چراغ 

و ها مربوط به  و بیشترین میزان فراوانی در چالش  ( مطابقت داشته1400)کریمی (1392)صرامی  اینترنت  عدم دسترسی همگانی به 

مجازی   پژوهشفضای  نتایج  با  که  زادههای:  بوده  و  (1399)عباسی،حجازی،حکیم  ضرغامی  (1398)کردلومرادی  و  مرادی 

حاجی، (1400)کریمی (1392)چراغ مالیی،کدیور و صرامی (1399)قراری،محمدی و قربانی (1399)ابوالمعالی الحسینی(1399)همراه

که از میان موارد ذکر    بوده استچالش    7فرصت و    3بوده است. مولفه فنی زیرساختی، دارای    ( همراه1400)محمدی مهر،محمدآذر

های:  که با نتایج پژوهشبوده    دسترسی سریع به محتوای آموزشی و انتقال آسان  ها مربوط به شده بیشترین میزان فراوانی در فرصت

و بیشترین میزان منطبق بوده    (1398)غالمی و جاللی فرد(1392)چراغ مالیی،کدیور و صرامی (1399)عباسی،حجازی،حکیم زاده

چالش در  اینترنتفراوانی  سرعت  بودن  کند  جمله  از  ساختی  زیر  و  فنی  مشکالت  به  مربوط  پژوهش  ها  نتایج  با  که  های:  بوده 

اردکانی،رضاپور مصیبی  (1399)خضری،وحدانی و محمودپور1399(1399)ابوالمعالی الحسینی  (1399)اسی،حجازی،حکیم زادهعب

اردکانی بهجتی  و  قربانی (1400)میرصالح  و  فریدونی (1399)قراری،محمدی  و  محمدی  (1400)کریمی (1399)خلیلی  حاجی، 

که از میان موارد ذکر شده   چالش بوده است  10فرصت و    10است. مولفه سازمانی، دارای    پوشانی داشتههم  (1400)مهر،محمدآذر

فرصت   در  فراوانی  میزان  به  بیشترین  مربوط  توانمندها  معلمان  شدن  پژوهش  شناخته  نتایج  با  که  عباسی،حجازی،حکیم بوده 

بوده که با نتایج   ها مربوط به عدم وقت گذاری برخی معلمان به امر تدریس و ارزیابی و بیشترین میزان فراوانی در چالش  (1399)زاده

 ( دارای مطابقت بوده است.1399)خلیلی و فریدونی (1399)ابوالمعالی الحسینی(1399)عباسی،حجازی،حکیم زادههای: پژوهش

یافته براساس  میان مولفههمان گونه که مالحظه گردید  از  بهرههای پژوهش حاضر،  به جز مولفه  میزان های موجود  وری که 

  با یکدیگر کامال برابر بوده است  یشهاچالشها و  و مولفه سازمانی که فرصتبوده    ی آن هابرابر چالش  دو های آن نزدیک به  فرصت

 3تا بیش از    1.5ها از  چالش  بودهو فنی زیرساختی    ها که شامل: فرهنگی تربیتی، آموزشی مهارتی، اجتماعی زیستی در سایر مولفه

 های موجود در آن مولفه در میان منابع مختلف که تاکنون منتشر شده ذکر گردیده است.  برابر بیشتر از فرصت



 ... های آموزش مجازیها و چالش شناسایی فرصت __________________________________________________________________

 

 های شش گانه های آموزش مجازی در مولفهها و چالش نمایی کلی از میزان فرصت. 3شماره  شکل 

ها و  فرصت  های متعدد در زمینه بررسی های پژوهشرسد یافته های پژوهش حاضر که نشان دهنده یافتهبا این حال به نظر می 

از  مطالعات دیگری در سطح کشور  الزم است  و همچنان    نبودهها  ، نماینگر تمامی زمینهآموزش مجازی مدارس است  هایچالش

، تضادها و ای که در پژوهش حاضر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتاز طرفی مقاالت هفده گانه  .انجام شودزوایا و ابعادی دیگر  

وزشی،تعمیق یادگیری و...  و برخی کدها همچون خالقیت، تامین فرصت برابر آموزشی، عدالت آمهایی با یکدیگر داشتند  تناقض

در صورتی که در دیگر مقاالت به عنوان چالش و آسیب آموزش مجازی قلمداد   ،مقاالت به عنوان فرصت یاد شده بود  بعضی در  

ای از  مطالعهالزم است  های ترکیبی،رسد باتوجه به اهمیت موضوع در راستای حرکت به سمت آموزش . بنابراین به نظر می شده بود

پیرامون    اندداشتههای عمیق با متخصصان تعلیم و تربیت که خود نیز تجربه زیسته این وضعیت را  مصاحبه های گسترده و  مایشپیطریق  

تا عالوه یر فهم درست و دقیق از  برخی مسائل چالش برانگیز در آموزش مجازی همچون تعمیق یادگیری   این مسئله صورت پذیرد

پژوهشگران بتوانند از نتایج آن برای تدوام    گذاران و تا سیاستگر شود  ان مزایا و معایب آن جلوهو عدالت آموزشی، تمام زوایای پنه

 علمی خود بهره مند شوند. اجرایی و راه 
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