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چکیده

ــا● ــودکان●7●ت ــه●ک ــوزش●مجــازی●ب ــن●چالش●هــا●و●فرصت●هــای●آم ــی،●شناســایی●مهم●تری ــن●پژوهــش●کیف هــدف●ای

11●ســاله●در●مــدارس،●از●منظــر●ارتباطــات●اســت.●در●ایــن●پژوهــش،●از●روش●مصاحبــۀ●عمیــق●اســتفاده●شــده●اســت.●

داده●هــا●بــا●پرسشــنامۀ●نیمه●ســاختاریافته●گــردآوری●و●بــا●تحلیــل●مضمــون،●تحلیــل●شــدند.●جامعــۀ●آمــاری،●معلمــان،●

متخصصــان●حــوزۀ●آمــوزش،●کــودک،●روانشناســی●و●ارتباطــات●هســتند●کــه●بــا●روش●نمونه●گیــری●هدفمنــد،●حداقــل●

12●عضــو●تــا●رســیدن●بــه●اشــباع●نظــری●انتخــاب●شــدند.●پایایــی●و●روایــی●تحقیــق●بــا●کمــک●ضریــب●توافــق●کنــدال●و●

کدگــذاری●مجــدد،●بررســی●و●تأییــد●شــدند.●براســاس●نتایــج؛●بســتر●های●ارتبــاط●عاطفــی،●ارتباطــات●ادراکــی،●میــزان●

ــوز●و● ــم●و●دانش●آم ــن●معل ــی●بی ــالت●دوســویۀ●ارتباط ــوز،●تعام ــم●و●دانش●آم ــن●معل ــورد●بی ــت●بازخ ــال●و●دریاف ارس

همچنیــن●بیــن●دانش●آمــوزان●بــا●یکدیگــر،●در●آمــوزش●مجــازی●نرم●افــزار●شــاد●نســبت●بــه●آمــوزش●حضــوری●کاهــش●

پیــدا●کــرده●اســت.●مهم●تریــن●پیشــنهادات●الزم●بــرای●کاهــش●ایــن●چالش●هــای●ارتباطــی●در●آمــوزش●مجــازی●نرم●افــزار●

ــد،● ــن●کارآم ــری●از●معلمی ــا●بهره●گی ــوز●ب ــم●و●دانش●آم ــن●معل ــت●بی ــش●صمیمی ــد●از:●افزای ــور،●عبارت●ان ــاد●در●کش ش

ــن●بازخوردهــای● ــرای●گرفت ــن●ب ــد●آمــوزش●مجــازی،●تــالش●بیشــتر●معلمی ــری●از●روش●هــای●تخصصــی●و●جدی بهره●گی

ــزار●شــاد،●اســتفاده●از●ســبک●ها● ــا●نرم●اف ــوزان●در●طــول●آمــوزش●مجــازی●ب کالمــی●و●غیرکالمــی●لحظــه●ای●از●دانش●آم

ــوز● ــم●و●دانش●آم ــن●معل ــات●دوســویه●بی ــش●ارتباط ــوزان●و●افزای ــی●دانش●آم ــن●ارزشــیابی●و●ارزیاب و●شــیوه●های●نوی

بــه●صــورت●حقیقــی●و●مجــازی.●همچنیــن،●ظرفیــت●کمــک●بــه●برقــراری●عدالــت●آموزشــی●بیشــتر●در●کشــور●بــا●غلبــه●

ــه●افزایــش●ســواد●رســانه●اي●و● ــات●فیزیکــی●آموزشــی●در●کشــور●و●کمــک●ب ــی●و●امکان ــر●محدودیت●هــای●جغرافیای ب

ــي●دانش●آمــوزان●از●مهم●تریــن●نقــاط●مثبــث●آمــوزش●مجــازی●در●کشــور●اســت. دیجیتال

واژه های کلیدی

آموزش●مجازی،●نرم●افزار●شاد،●بسترهای●ارتباطی،●آموزش●و●پرورش،●ارتباطات.

1.●این●مقاله●براساس●نظر●گروه●دبیران●و●سردبیر●فصلنامه،●پژوهشی●است.●

2.●دانشـجوی●دکتـری●ارتباطـات،●دانشـکده●ادبیـات،●علـوم●انسـانی●و●اجتماعی،●واحد●علـوم●و●تحقیقات،●دانشـگاه●
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m.soltanifar@yahoo.com●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.)آزاد●اسالمی،●تهران،●ایران.●)نویسنده●مسئول

ــوم●و●تحقیقــات،● ــوم●انســانی●و●اجتماعــی،●واحــد●عل ــوم●ارتباطــات،●دانشــکده●ادبیــات،●عل 4.●دانشــیار●گــروه●عل

dr.afsaneh.mozaffari@gmail.com●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.دانشــگاه●آزاد●اســالمی،●تهران،●ایران
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مقدمه  

ــرعت●در● ــه●به●س ــت●ک ــوزش●اس ــم●آم ــای●مه ــی●از●روش●ه ــن●یک ــوزش●آنالی ــروزه●آم ام

سرتاســر●جهــان●گســترش●پیــدا●کرده●اســت●و●بــه●تدریــج●بــه●یــک●دســته●مهــم●در●آمــوزش●

مــدارس●تبدیــل●شــده●اســت●و●کشــورها●در●سراســر●جهــان●بــه●طــور●فعــال●در●حــال●

ــو●ژو1●و● ــت●هســتند●)لون●ج ــق●اینترن ــوزان●از●طری ــر●دانش●آم ــوزش●مؤث ــی●آم بررســی●چگونگ

همــکاران،2020:●3(.●آمــوزش●حضــوری●در●بســیاری●از●مــدارس●و●کالج●هــا●در●سراســر●جهــان●

ــی● ــذاری●اجتماع ــد.●فاصله●گ ــف●ش ــًا●متوق ــد●19●●موقت ــر●کووی ــاری●همه●گی ــیوع●بیم ــا●ش ب

در●ایــن●زمــان●چالش●هایــی●را●بــرای●واحدهــای●آموزشــی●ایجــاد●کــرد.●در●ایــن●شــرایط●

برنامه●ریــزی●بــرای●محافظــت●و●نجــات●دانش●آمــوزان،●معلم●هــا،●دانشــجویان،●اعضــای●

هیئــت●علمــی،●جوامــع●دانشــگاهی●و●کل●ملــت●یــک●نیــاز●ضــروری●در●دوران●بحــران●شــناخته●

شــد●و●آمــوزش●آنالیــن●توســعه●پیــدا●کــرد؛●بــه●عبارتــی●آمــوزش●آنالیــن●دیگــر●یــک●گزینــه●

ــک●ضــرورت●اســت●)شــیوانگی●ضــوان2020،2:●1(. ــه●ی نیســت،●بلک

ــع●و● ــه●مناف ــه●ب ــا●توج ــازی●ب ــوزش●مج ــاوری●آم ــتفاده●از●فن ــا●»اس ــر●بحران●ه ــالوه●ب ع

صرفــه●جویی●هــای●اقتصــادی●کــه●بــرای●دولــت●بــه●ارمغــان●مــی●آورد،●بســیاری●از●هزینه●هــای●

مــردم●جامعــه●را●نیــز●بــرای●امــر●آمــوزش●کاهــش●می●دهــد.●ایــن●فنــاوری●عــالوه●بــر●منافــع●

اقتصــادی،●بســیاری●از●چالش●هــای●موجــود●در●جامعــه●را●بــه●خصــوص●در●کالن●شــهرها●

تحت●تأثیــر●قــرار●می●دهــد.●ایــن●فنــاوری●نــه●تنهــا●محدودیــت●زمانــی●و●مکانــی●را●از●

بیــن●بــرده●بلکــه●بــا●کاهــش●رفــت●و●آمدهــا●میــزان●ترافیــک●و●آلودگــی●هــوا●را●بــه●صــورت●

ــی،1395●:●1(.● ــد●معصوم ــود●و●محم ــد●داد«●)محم ــرار●خواه ــر●ق ــمگیری●تحت●تأثی چش

»یکــی●از●حوزه●هایــی●کــه●بحــث●جهانی●شــدن●در●آن●بســیار●مهــم●و●در●عیــن●حــال●حســاس●

ــوان● ــه●جــرات●می●ت ــه●امــروزه●ب ــه●طوری●ک ــرورش●اســت.●ب محســوب●می●شــود●آمــوزش●و●پ

گفــت●کــه●آمــوزش●صرفــا●بــه●روش●ســنتی●و●بــدون●توجــه●بــه●فناوری●هــای●آموزشــی●امــری●

ــرورش● ــوزش●●و●●پ ــاد●آم ــایی،●1389:●117(.●نه ــق●و●گلنس ــود«●)مطل ــد●ب ــوار●خواه ــس●دش ب

و● مصرف●کننــده● بی●تردیــد●عمده●تریــن● و● اطالعــات● تولیدکننــدگان● بزرگتریــن● از● یکــی●

ــر● ــن●تغیی ــی●محســوب●می●شــود●)خرســند،1390(.●»مهم●تری ــده●اطالعــات●و●دانای ذخیره●کنن

1.●●Zhou●.L

2.●Shivangi.●D
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ــای● ــوع●محمل●ه ــه●تن ــت●و●ب ــان●اس ــه●معلم ــدن●وظیف ــی●ش ــد●جهان ــی●در●فراین و●دگرگون

ــات●و● ــن●اطالع ــای●نوی ــتفاده●از●فناوری●ه ــد●اس ــان●بای ــود.●معلم ــوط●می●ش ــی●مرب اطالعات

ارتباطــات●را●بــه●عنــوان●ابــزار●دسترســی●بــه●اطالعــات●و●آمــوزش●در●حــوزه●آمــوزش●و●پــرورش●

ــق●و● ــد«●)مطل ــرار●دهن ــت●ق ــی،●در●اولوی ــوص●آموزش ــای●مخص ــن●جنبه●ه ــر●گرفت ــا●در●نظ ب

گلنســایی،1389:●122(.●از●دیگــر●ســو،●تعامــل●و●همــکاری●بــرای●ایجــاد●یــک●جامعــۀ●آنالیــن،●

مؤثــر●و●کارآمــد●الزم●و●ضــروری●اســت،●چراکــه●فنــاوری●ممکــن●اســت●نتوانــد●جایگزیــن●معلــم●

●.)3 شــود)دمو●یاکور2020،1،●

شــبکۀ●آموزشــی●شــاد،●نرم●افــزاری●ارتباطــی●و●آموزشــی●اســت●کــه●در●پــی●همــه●گیــری●

ــا●در●ایــران●بــه●دلیــل●عــدم●امــکان●حضــور●دانش●آمــوزان●در●مــدارس●ایــران،● ویــروس●کرون

توســط●تیــم●برنامــه●نویســان●همــراه●اول●راه●انــدازی●شــد.●صاحب●امتیــاز●ایــن●نرم●افــزار●وزارت●

آمــوزش●و●پــرورش●ایــران●اســت●و●دانش●آمــوزان،●معلمــان●و●مدیــران●افــرادی●هســتند●کــه●

از●ایــن●برنامــه●اســتفاده●می●کننــد.●آمــوزش●و●پــرورش●از●16●فروردیــن1399●دانش●آمــوزان●

و●معلمــان●را●ملــزم●بــه●فعالیــت●در●"نرم●افــزار●آمــوزش●مجــازی●شــاد"●کــرده●اســت●تــا●امــکان●

●.)https://dayamooz.co(برگــزاری●کالس●مجــازی●از●طریــق●آمــوزش●و●پــرورش●فراهــم●گــردد

ــه● ــدرس●ب ــات●از●م ــح●اطالع ــال●صحی ــش●انتق ــوزش●اثربخ ــدف●از●آم ــات،●ه در●ارتباط

دانش●آمــوز●و●درک●صحیــح●آن●به●طــوری●●کــه●دانش●آمــوز●پیــام●را●بــا●حداکثــر●دقــت●ممکــن●

درک●و●دریافــت●کنــد●و●امــکان●بازخــورد●و●تعامــل●دوســویه●وجــود●داشــته●باشــد.●تحقیقات●

زیــادی●در●سراســر●دنیــا●درخصــوص●آمــوزش●مجــازی●انجــام●شــده●اســت●و●هریــک●بــه●نوعــی●

بــه●ضــرورت●اســتفاده●از●فنــاوری●و●چالش●هــای●موجــود●در●آن●بــه●لحــاظ●فنــی●پرداخته●انــد●

ــه● ــه●خــال●ارتباطــی●موجــود●در●ایــن●فناوری●هــا●●و●ارائ امــا●هیــچ●یــک●از●ایــن●پژوهش●هــا●ب

راهــکار●جهــت●بهبــود●و●ارتقــای●آن●نپرداخته●انــد.●لــذا●اهمیــت●دارد●کــه●بررســی●مقایســه●ای●

آمــوزش●مجــازی●و●حضــوری●از●منظــر●ارتباطــات●پرداختــه●شــود●و●از●نظــر●متخصصیــن●امــر●

ــه● ــه●ب ــا●توج ــن●ب ــت.●بنابرای ــک●گرف ــازی●کم ــوزش●مج ــطح●آم ــای●س ــود●و●ارتق ــت●بهب جه

عــدم●امــکان●حضــور●فیزیکــی●در●آمــوزش●مجــازی،●دغدغــه●پژوهــش●حاضــر●پرداختــن●بــه●

ــه● ــازی●رســمی●ب ــوزش●مج ــای●آم ــا●و●فرصت●ه ــن●چالش●ه ــه●مهم●تری ــن●مســئله●●اســت●ک ای

ــر● ــران●از●منظ ــوری●در●ای ــوزش●حض ــا●آم ــه●ب ــدارس●در●مقایس ــاله●در●م ــا●11●س ــودکان●7●ت ک

1.●Demuyakor,J
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ــه●می●تــوان●خالهــای●ارتباطــی●ایــن●آمــوزش●مجــازی●در●کشــور● ارتباطــات●چیســت●و●چگون

را●بهبــود●بخشــید.●

پیشینۀ پژوهش

ــان● ــد●خراس ــور●واح ــام●ن ــگاه●پی ــه●در●دانش ــه●ای●ک ــان●نام ــی)1400(●در●پای ــی●فدک نورائ

ــوزان● ــی●دانش●آم ــرد●تحصیل ــر●عملک ــاد●ب ــوزش●ش ــامانه●آم ــر●س ــوان●»تأثی ــا●عن ــوی●ب رض

ــع●مشــهد●در●دوران● ــاوران●اســالم●در●منطقــه●خواجــه●ربی مقطــع●متوســطۀ●اول●مدرســۀ●ی

ــا«●انجــام●داد●نشــان●داد●کــه●اســتفاده●از●ســامانه●آمــوزش●شــاد،●در●مجمــوع●منجــر● کرون

ــری)1400(●در● ــن●نظ ــت.●همچنی ــده●اس ــوزان●ش ــی●دانش●آم ــرد●تحصیل ــش●عملک ــه●کاه ب

پایان●نامــه●ای●کــه●در●دانشــگاه●پیــام●نــور●قزویــن●بــا●عنــوان●»بررســی●وضعیــت●مؤلفه●هــای●

ــا●در● ــه●بیمــاری●کرون ــر●مهــارت●نوشــتن(●در●دوران●قرنطین ــد●ب ــا●تأکی ــه●)ب ــری●همیاران یادگی

آمــوزش●مجــازی●)شــاد(●از●نظــر●معلمــان●دوره●ابتدایــی«●انجــام●داد●نشــان●داد●کــه●میــزان●

یادگیــری●همیارانــه●در●آمــوزش●مجــازی●)شــاد(●در●دانش●آمــوزان●مقطــع●ششــم●ابتدایــی●بــا●

توجــه●بــه●نظرســنجی●از●معلمــان●ایــن●مقطــع●در●ســطح●کمــی●قــرار●دارد.●نامــداری●)1400(●

در●پایان●نامــۀ●●خــود●در●دانشــگاه●پیــام●نــور●اســتان●همــدان●بــا●عنــوان●»نیازســنجی●امکانــات●

ــاز●کیفیــت●بخشــی●آموزش●هــای●مجــازی● ــزاری●و●مهارت●هــای●موردنی ســخت●افزاری●و●نرم●اف

ــرورش●شــهر● ــه●دو●آمــوزش●و●پ ــران●ناحی ــدگاه●معلمــان●و●مدی ــی،●از●دی در●مــدارس●ابتدای

ــاز● ــورد●نی ــای●م ــزاری●و●مهارت●ه ــات●ســخت●افزاری●و●نرم●اف ــه●نیازســنجی●امکان ــدان«،●ب هم

کیفیــت●بخشــی●آموزش●هــای●مجــازی●در●مــدارس●ابتدایــی،●از●دیــدگاه●معلمــان●و●مدیــران●

ــت● ــرای●کیفی ــج●نشــان●داد●ب ــدان●پرداخــت.●نتای ــرورش●شــهر●هم ــوزش●و●پ ــه●دو●آم ناحی

بخشــی●بــه●آموزش●هــای●مجــازی●مــدارس●ابتدایــی●ســه●دســته●نیــاز●وجــود●دارد.●نیازهــای●

افــزاری،●نیازهــای●نرم●افــزاری●و●نیازهــای●مهارتــی.●خادم●الحســینی●)1399(●در● ســخت●

پایان●نامــۀ●خــود●در●دانشــگاه●اصفهــان●بــا●عنــوان●»تجــارب●زیســته●معلمــان،●دانش●آمــوزان●

و●والدیــن●در●آمــوزش●مجــازی●درس●علــوم●مقطــع●ابتدایــی●در●دوره●همه●گیــری●کوویــد19●

ــه● ــورد●مطالع ــروه●م ــه●گ ــته●س ــارب●زیس ــی●تج ــه●بررس ــان«●ب ــوار●اصفه ــتان●برخ در●شهرس

پرداخــت.●نتایــج●نشــان●داد●از●بیــن●فناوری●هــای●موجــود،●نرم●افزارهــای●واتــس●اپ●و●

ــتفاده●را●در● ــرد●و●اس ــترین●کارب ــمند●بیش ــراه●هوش ــن●هم ــا،●تلف ــاد●و●در●ابزاره ــپس●ش س

ــته●اند.● ــق●داش ــه●تحقی ــان●نمون می
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یاراحمــدی●)1397(●در●پایان●نامــۀ●●خــود●در●دانشــگاه●فرهنگیــان●بــا●عنــوان●»تأثیــر●فضــای●

مجــازی●بــر●موفقیــت●تحصیلــی●دانش●آمــوزان●مــدارس●بروجــرد«،●بــه●تأثیــر●فضــای●مجــازی●

بــر●موفقیــت●دانش●آمــوزان●پرداخــت.●نتایــج●حاکــی●از●آن●بــود●کــه●همبســتگی●معنــاداری●

ــوزان●مــدارس●بروجــرد●وجــود●دارد.● ــی●دانش●آم ــان●فضــای●مجــازی●و●موفقیــت●تحصیل می

ــت● ــدل●مدیری ــی●م ــوان●»طراح ــا●عن ــی●ب ــی)1396(●در●پژوهش ــی●و●کوپای ــی●هزارجریب نجف

آمــوزش●از●راه●دور،●بــرای●نظــام●آمــوزش●عالــی●ایــران«،●بــه●بررســی●طراحــی●مــدل●مدیریــت●

ــه● ــا●نشــان●داد●ک ــد.●یافته●ه ــران●پرداختن ــی●ای ــوزش●عال ــام●آم ــرای●نظ ــوزش●از●راه●دور●ب آم

ــی،●مشــتری●مداری،● ــل●محیط ــامل،●عام ــوزش●از●راه●دور●ش ــت●آم ــی●مدیری ــای●اصل مؤلفه●ه

فنــاوری،●رهبــری●و●بصیــرت●اســت.●کویــن●الویــر1●و●همکارانــش●)2009(●در●پژوهشــی●کــه●در●

انجمــن●آمــوزش●از●راه●دور●ایــاالت●متحــده●بــا●عنــوان●»انتظــارات●دانش●آمــوزان●متوســطه●

در●محیــط●مدرســۀ●مجــازی●چیســت؟«●انجــام●دادنــد●بــه●ارزیابــی●انتظــارات●دانش●آمــوزان●

ــازی● ــدارس●مج ــان●م ــده●از●معلم ــاالت●متح ــازی●در●ای ــی●مج ــه●دولت ــک●مدرس متوســطه●ی

ــد.●نتایــج●ایــن●پژوهــش●حاکــی●از●آن●اســت●کــه●دانش●آمــوزان●انتظــار●داشــتند● می●پردازن

معلمــان●واقعــا●تدریــس●کننــد،●محتــوای●دوره●را●تکمیــل●کننــد●و●بازخــورد●ســریع●داشــته●

ــته● ــتری●داش ــل●بیش ــوزان●تعام ــا●دانش●آم ــند●و●ب ــال●باش ــان●فع ــن●معلم ــند.●همچنی باش

باشــد.●کویــن●الیــور●و●همکارانــش●)2010(●در●مقالــه●ای●کــه●در●آمــوزش●از●راه●دور●کارولینــای●

شــمالی●بــا●عنــوان●»نیازهــای●معلمــان●دوره●ابتدایــی●و●راهنمایــی●در●حــال●توســعه●اســت،●

ــد●کــه●ایــن●نیازهــا● ــد،●دریافتن ــرای●یــک●مدرســۀ●مجــازی«●انجــام●دادن دوره●هــای●آنالیــن●ب

شــامل:●طراحــی●مــدل●بــرای●دوره●و●اســتفاده●از●نرم●افزارهــا●بــرای●برنامه●ریــزی●توســعۀ●دوره،●

ــه●ای●در● ــی،●توســعه●طراحــان●حرف اســتفاده●از●ابزارهــای●مکمــل●و●مشــاوره●و●پشــتیبانی●فن

ــوزان●و● ــان●و●دانش●آم ــان،●کارشناس ــع●از●همتای ــورد●جام ــای●بازخ ــا●و●حلقه●ه ــن●نیازه تامی

تیم●هــای●مشــابه●بطــور●منظــم●می●باشــد.●لون●جــون●ژو2●و●دیگــران)2020(●در●مطالعــه●ای●

بــا●عنــوان●»مدرســه●بیــرون●اســت،●امــا●کالس●داخــل؛●بزرگتریــن●آمــوزش●آنالیــن●در●جهــان●

امــروز:●اســتفاده●از●اکتشــاف●عملــی●چیــن●در●حیــن●پیشــگیری●و●کنتــرل●کوویــد19●بــه●عنــوان●

ــار●ابعــاد●ایــن●کمپیــن●گســترده●در●چیــن●و●دســتاوردهای●آن● ــه●بررســی●آث ــه«؛●ب یــک●نمون

پرداخته●انــد.●یافته●هــا●حاکــی●از●آن●بــود●کــه●براســاس●روش●هــای●یادگیــری●آنالیــن●در●

1.●Oliver.●K

2.●Zhou●.L
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ــه●شــده●توســط●هــر●مدرســه●وجــود● ــا●هفــت●روش●آنالیــن●ارائ مکان●هــای●مختلــف،●عمدت

دارد:●پخــش●زنــده،●ضبــط●پخــش،●بســتۀ●منابــع،●پخــش●زنــده●+●ضبــط●پخــش،●پخــش●زنــده●

ــط●پخــش● ــع،●پخــش●مســتقیم●+●ضب ــط●مجــدد●پخــش●+●بســتۀ●مناب ــع،●ضب +●بســتۀ●مناب

ــن:● ــوزش●آنالی ــوان●»آم ــا●عن ــه●ب ــه●ای●ک ــوان)2020(●در●مقال ــیوانگی●ض ــع.●ش ــتۀ●مناب +●بس

ــه●اهمیــت●فناوری●هــای●نویــن● یــک●دارو●در●زمــان●بحــران●کوویــد19«●بــه●چــاپ●رســانده،●ب

ارتباطــی●و●آمــوزش●آنالیــن●پرداختــه●اســت.●یافته●هــا●حاکــی●از●آن●اســت●کــه●نقــاط●

ــکان● ــودن،●ام ــر●ب ــکان●انعطاف●پذی ــان●و●م ــر●زم ــودن،●از●نظ ــوت●شــامل:●دانشــجومحور●ب ق

ــی●از● ــاط،●پذیرای ــراری●ارتب ــرای●برق ــی(●ب ــری●و●متن ــانه●ای)صوتی،●تصوی ــتفاده●از●چندرس اس

ــوری●اســت.● ــب●و●بازخــورد●ف ــا●و●مطال ــه●دوره●ه ــان●گســترده،●دسترســی●گســترده●ب مخاطب

نقــاط●ضعــف●شــامل:●مشــکالت●فنــی،●مدیریــت●زمــان،●حواس●پرتــی،●ناامیــدی،●اضطــراب●

ــوآوری●و● ــوزه●ن ــامل:●ح ــا●ش ــت.●فرصت●ه ــی●اس ــخصی●و●جمع ــه●ش ــدم●توج ــی●و●ع و●گیج

توســعه●دیجیتــال،●طراحــی●برنامه●هــای●انعطاف●پذیــر،●تقویــت●مهارت●هــا●ماننــد●حــل●

ــه● ــادی(●در●هم ــوزش●ابتکاری)بنی ــرد●آم ــک●رویک ــازگاری●و●ی ــادی●و●س ــر●انتق ــئله،●تفک مس

جنبه●هــای●آموزشــی●اســت.●چالش●هــا●شــامل:●توزیــع●نابرابــر●زیرســاخت●آی●ســی●تی،●

کیفیــت●آمــوزش،●بی●ادبــی●دیجیتــال،●شــکاف●دیجیتــال●و●هزینــه●فنــاوری●اســت.●جورجــی●

باســیالیا1●و●داویــد●کــواوادزه2●)2020(●پژوهشــی●در●نشــریه●تحقیقــات●آموزشــی●بــا●عنــوان●

»انتقــال●بــه●آمــوزش●آنالیــن●در●طــی●بیمــاری●همه●گیــری●کوویــد19●در●جورجیــا●)گرجســتان(«●

ــرم● ــا●پلتف ــت●ب ــوگل●می ــتم●گ ــه●سیس ــد●ک ــنهاد●می●کن ــن●پژوهــش●پیش ــد.●ای ــام●دادن انج

کالس●تلفیــق●شــود●یــا●اینکــه●بســتر●جداگانــه●ای●بــرای●اهــداف●آموزشــی●ایجــاد●شــود●کــه●

ممکــن●اســت●شــامل●شبیه●ســازی●های●تمریــن●آزمایشــگاهی●بــرای●دوره●هــای●مــدارس●

ــوان● ــا●عن ــن●ب ــات●آموزشــی●فیلیپی ــورو3)2020(●در●پژوهشــی●در●تحقیق باشــد.●گی●مای●توک

»فرصت●هــا●و●چالش●هــای●تحصیــالت●عالــی●در●همه●گیــری●کوویــد19●در●فیلیپیــن«●بــه●

ــه● ــخگویی●ب ــی●پاس ــا●و●چگونگ ــیوع●کرون ــان●ش ــی●در●زم ــوزش●عال ــر●آم ــوه●تأثی ــی●نح بررس

ــد● ــه●مؤسســات●آموزشــی●توصیــه●می●کن ــه●ب ــده●پرداخته●اســت.●ایــن●مقال چالش●هــا●در●آین

ــر●سیســتم● ــن●بیمــاری●ب ــر●ای ــر●و●مســتند●کــردن●تأثی ــرای●تکثی کــه●مطالعــات●بیشــتری●را●ب

آموزشــی●تولیــد●کننــد.●

1.●Basilaia.●G

2.●Kvavadze.●D
3.●Toquero.●CM●
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مبانی نظری

ــی● ــع●نوع ــت.●در●واق ــوزش●از●راه●دور●اس ــی●آم ــیر●تاریخ ــن●س ــازی،●آخری ــوزش●مج آم

آمــوزش●اســت●کــه●محیــط●ارائــۀ●آن●بــه●جــای●اینکــه●عینــی●باشــد،●یــک●محیــط●الکترونیکــی●

ــد● ــو●معتق ــی،1388:●99(.●وی●بائ ــت●دارد●)تفضل ــی●واقعی ــت،●ول ــاختگی●اس ــازی●و●س مج

ــاط●مناســب،●اصــل●دریافــت● ــج●اصــل●در●آمــوزش●آنالیــن●شــامل؛●اصــل●ارتب اســت●کــه●پن

مناســب،●اصــل●مشــارکت●بــا●کیفیــت●بــاال،●اصــل●حمایــت●کافــی●و●اصــل●اقتضایــی●اســت●

)وی●بائــو2020،1●،13(.●شــیوانگی●ضــوان●معتقــد●اســت●کــه●دوره●هــای●آنالیــن●بایــد●تعاملــی●

باشــد،●برقــراری●ارتبــاط●کلیــد●اصلــی●اســت●کــه●تــالش●بــرای●دســتیابی●بــه●آن●دشــوار●اســت●

)شــیوانگی●ضوان،2020،●14(.●در●فراینــد●آمــوزش●بــه●ویــژه●آمــوزش●مجــازی،●عنصــر●ارتباطــات●

ــر●تلفیــق●محیــط● ــه●عقیــده●منتظــر●)1382:●3(●آمــوزش●مجــازی●ب ــژه●ای●دارد.●ب اهمیــت●وی

آموزشــی●و●معلــم،●بهره●جویــی●از●رســانه●های●جدیــد●ارتباطــی،●طراحــی●هوشــمندانه●ســاختار●

و●فرآیندهــای●آموزشــی●مبتنــی●بــر●کاربســت●افزارهــای●فنــاوری●اطالعــات●نظــارت●دارد.●

میکــی●اســمیت●در●مــدل●ارتباطــی●خویــش●در●ســال1988،●بــه●شــرح●تفــاوت●دو●نــوع●

ارتبــاط●کــه●او●ارتبــاط●ادراکــی●و●ارتبــاط●عاطفــی●می●نامــد،●می●پــردازد:●در●هــر●مکالمــه●میــان●

ــی● ــال●ادراک ــاز●می●شــود؛●کان ــی●ب ــال●ارتباطــی●پر●معن ــوالً●دو●کان ــان،●معم ــر●زم ــراد●و●در●ه اف

ــا● ــات●و●جمله●ه ــه●از●کلم ــی●اســت●ک ــه●تعریف ــی●وابســته●ب ــاط●ادراک ــی.●ارتب ــال●عاطف و●کان

داریــم.●ایــن●چنیــن●ارتباطــی●عمومــی●و●قابــل●فهــم●اکثــر●مــردم●اســت.●امــا●ارتبــاط●عاطفــی،●

ــرار●دارد●و●ممکــن●اســت●در●اشــارات●چهــره●ای،●تــن●صــدا،●انتخــاب●کلمــات●و● ــان●ق ورای●زب

ســایر●نشــانه●های●احساســی●جــای●گیــرد.●ارتبــاط●عاطفــی●اکثــرا●پیام●هــای●احساســی●را●حمــل●

ــاط●ادراکــی●بیشــتر●حامــل●پیام●هــای●منطقــی●اســت●)محســنیان●راد،●1368،● ــد●و●ارتب می●کن

ــاس●ها،● ــاط،●احس ــد؛●ارتب ــه●می●ده ــاط●ارائ ــرای●ارتب ــی●ب ــه،●تعریف ــمیت●در●ادام 474(.●اس

حافظــه●و●فکرهــا●را●در●میــان●مــردم●منتقــل●می●کنــد.●بعــد●توضیــح●می●دهــد●ایــن●ارتبــاط●در●

ســطوح●مختلــف●انجــام●می●شــود؛●ســطح●فیزیکــی●)شــنیدن،●دیــدن،●لمــس●کــردن،●بوییدن،●

ــت،● ــی●)مراقب ــی(،●ســطح●عاطف ــوان●خوج ــه●عن ــی●و●ب ــه●صــورت●عموم ــار●ب چشــیدن●و●رفت

ــناخت● ــطح●ش ــگ(،●س ــخ●و●فرهن ــه●)تاری ــطوح●حافظ ــی●و...(●س ــتگی،●همدل ــدرت،●دلبس ق

)تفکــر●باهــم(،●ســطوح●وظیفــه●)مــا●در●اینجــا●در●حــال●انجــام●چــه●چیــزی●هســتیم؟(●و●میــان●

ــت● ــورد●اهمی ــنیان●راد،1368،●476(.●وی●درم ــان●دارد●)محس ــی●جری ــطوح●گفتگوی ــن●س ای

1.●Bao.●W●
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انــواع●رمزگــذاری●اطالعــات●می●نویســد:●»انتقــال●مؤثــر●اطالعــات●انســان●بــه●انســان●وقتــی●

انجــام●می●شــود●کــه●حداکثــر●اطالعــات●یــا●داده●هــای●بــا●معنــی●را●دربربگیــرد.●معمــوال●ایــن●

امــر●ســبب●کاهــش●زمــان●الزم،●راحتــی●تشــخیص●و●باالبــردن●محتــوای●اطالعاتــی●می●شــود«●

)محســنیان●راد،●1368،●478(.

درخصــوص●اهمیــت●انتقــال●مؤثــر●ارتباطــات●و●اطالعــات●در●فراینــد●ارتبــاط●می●تــوان●بــه●

نظریــۀ●»غنــی●بــودن●رســانه●ها«●نیــز●اشــاره●نمــود.●ایــن●نظریــه●از●ســوی●برخــی●از●محققــان●

بــه●عنــوان●توانايــی●يــک●رســانه●بــرای●انتقــال●اطالعــات●مطــرح●شــد.●آنهــا●اظهــار●داشــتند●

ــن● ــا●مؤثرتري ــد،●ت ــح●می●دهن ــرای●اســتفاده●ترجی ــی●را●ب ــن●رســانه●ارتباط ــردم●غنی●تري ــه●م ک

ــد● ــانه●باي ــر●باشــد،●رس ــاط●پیچیده●ت ــه●ارتب ــازند.●هرچ ــا●س ــر●را●مهی ــم●يکديگ ــای●فه روش●ه

قوی●تــر●باشــد)ترلو●و●همــکاران1،●1389،●85(.●براســاس●نظریــۀ●غنــای●●رســانه2،●میــزان●

تراکــم●اطالعاتــی●کــه●یــک●رســانه●انتقــال●می●دهــد،●بــه●توانایــی●و●ظرفیــت●رســانه●بســتگی●

دارد)دنیــس3●و●واالســچ1999،4،●65(●و●عامــل●اصلــی●انتخــاب●یــک●رســانه●بــرای●دریافــت●

پیامــی●خــاص●از●ســوی●مخاطبــان●ایــن●اســت●کــه●ابهامــات●و●اشــتباهات●ممکــن●در●پیــام●

خــاص●از●ســوی●رســانه●کاهــش●یابــد●)دنیــس●و●واالســچ،1999،●66(.

اوهیــز5،●فردریــک6●و●شــاور7●در●ســال●1998●نظریــه●غنای●رســانه●را●چنیــن●تعریــف●

می●کننــد:●»توانایــی●یــک●کانــال●ارتباطــی●در●جابــه●جــا●کــردن●اطالعــات●یــا●انتقــال●معنــای●

موجــود●در●یــک●پیــام«.●کنــدی)1997(●معتقــد●اســت●توانایــی●رســانه●در●انتقــال●اطالعــات●

می●توانــد،●فراینــد●تصمیم●ســازی●درخصــوص●انتخــاب●یــک●رســانه●از●میــان●همــه●رســانه●ها●

بــرای●برقــراری●ارتبــاط●را●توضیــح●دهــد.●غنای●رســانه●ها●در●ارتباطــات●تکنولوژيکــی●بــا●عوامــل●

ــف؛●)2(● ــای●مختل ــال●محتواه ــی●انتق ــا●تواناي ــد●ي ــای●بان ــردد:●)1(●پهن ــخص●می●گ ــر●مش زي

توانایــی●آن●بــرای●ارســال●بازخــورد●فــوری؛●)3(●توانایــی●آن●بــرای●حمایــت●از●اســتفاده●زبــان●

ــوری● ــن●تئ ــکاران،1389،●85(.●ای ــو●و●هم ــز●شــخصی●آن●)ترل ــه●و●)4(●تمرک ــی●و●مکالم طبیع

1.●Thurlow,●et●al
2.●Media●Richness●Theory

3.●Dennis,●A.●R
4.●Valacich,●J.●S.
5.●Ohiz
6.●Frederick
7●●.Shower
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ــک● ــه●در●ي ــی●ک ــزان●اطالعات ــی●می ــودن،●يعن ــی●ب ــر●غن ــانه●ها●از●نظ ــه●رس ــی●دارد●ک ــوان●م عن

بــازه●زمانــی●مشــخص●اجــازه●انتقــال●می●يابنــد،●متفاوتنــد.●بنابرايــن●برخــی●رســانه●ها●

ــه● ــانه●ای●ک ــانه،●رس ــای●رس ــه●غن ــا●نظری ــق●ب ــن2010،2،●59(.●مطاب ــالن1●و●هنلی مؤثرترند)کاپ

ــانه●های●آوایــی،●حرکتــی●و...،●دریافــت● ــر●نشــ ــه●نظی ظرفیــت●انتقــال●نشــانه●های●چندجانب

بازخــورد●ســــریع،●بهره●گیــری●از●صــدا●و●تصویــر●و●اســتفاده●از●تعامــالت●و●ارتباطــات●شــخصی●

ــگ●و● ــد●)داف،●لن ــد●باش ــام●می●توان ــال●پی ــرای●انتق ــانه●ب ــن●رس ــد،●غنی●تری ــته●باش را●داش

ــکاران،1399،●87(. ــل●از●ســعادتی●و●هم ــه●نق ــو،1387●ب ترین

هالمبــرگ●نظریــه●تعامــل●در●آمــوزش●از●راه●دور●را●بــه●طــور●رســمی●بیــان●کــرد●و●معتقــد●

بــود●کــه●در●نظــام●آمــوزش●از●راه●دور●قســمت●عمــده●آمــوزش●و●یادگیــری●از●طریــق●تعامــل●

یاددهنده-یادگیرنده-محتــوا●صــورت●می●گیــرد●و●ایــن●تعامــل●بــه●وســیله●ارتبــاط●ســاختگی●از●

راه●محتــوای●از●پیش●تولیدشــده●و●خودخــوان،●ارتباطــات●و●احساســات●شــخصی●یاددهنــده●

و●یادگیرنــده،●لــذت●یادگیــری●ناشــی●از●ارتباطــات●حســی●و●احساســات●شــخصی●بیــن●

یاددهنــده●و●یادگیرنــده،●انگیــزه●بــاال●یادگیــری●ناشــی●از●شــرکت●فعــال●در●فرآینــد●یاددهــی-

یادگیــری●و●حــس●دوســتی●و●روابــط●عاطفــی●میــان●یاددهنده-یادگیرنــده●مشــخص●می●شــود●

ــرگ1990،3:●77(.● )هولمب

در●واقــع●بــرای●ایجــاد●تعامــل●در●نظــام●آموزشــی●حداقــل●ســه●عنصــر●یادگیرنــده،●

یاددهنــده●و●محتــوا●نیــاز●اســت؛●امــا●در●پیشــرفته●ترین●نــوع●تعامــل●عــالوه●بــر●ســه●نــوع●

ــت● ــاز●اس ــز●نی ــوا●نی ــوا●و●محتوا-محت ــده؛●یاددهنده-محت ــل●یاددهنده●-یاددهن ــه●تعام اولی

)رســتمی●و●حشــمتی،1392:●67(.●1-●تعامــل●یادگیرنده-یادگیرنــده:●در●آمــوزش●ســنتی●

ــا●یادگیرنــده●مطــرح●می●شــود.●امــا●در●نظــام●جدیــد●بــه●دلیــل●کاربــرد● تعامــل●یادگیرنــده●ب

ــا●همتایــان● ــاط●یادگیرنــده●ب ابزارهــا،●رســانه●ها●و●فناوری●هــای●جدیــد،●امــکان●تعامــل●و●ارتب

خــود●بیشــتر●می●گــردد؛●2-●تعامــل●یادگیرنده-یاددهنــده:●در●نظــام●آمــوزش●از●دور●بــه●ویــژه●

در●یادگیــری●الکترونیکــی●و●دنیــای●مجــازی●تعامــل●یادگیرنده-یاددهنــده●در●قالب●هــای●

ــک● ــه●کم ــط،●و●ب ــر●خ ــط،●ناب ــردی،●برخ ــی●و●ف ــان،●گروه ــر●همزم ــان●و●غی ــات●همزم ارتباط

چندرســانه●ها●)متــن،●صــدا،●تصاویــر،●انیمیشــن●و...(●برقــرار●می●شــود؛●3-●یادگیرنده-محتــوا:●

1.●Kaplan

2.●Haenlein

3.●Holmberg,●B
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بنیادی●تریــن،●ممکن●تریــن●و●اولیــن●نــوع●تعامــل●اســت●کــه●هــم●در●نظــام●آمــوزش●مرســوم●

و●هــم●در●نظــام●آمــوزش●از●راه●دور●امکان●پذیــر●اســت.●زیــرا●یادگیرنــده●حداقــل●بــا●هســتی●و●

محتــوای●کتــاب●ارتبــاط●برقــرار●می●کنــد؛●4-تعامــل●یاددهنده-یاددهنــده:●ایــن●نــوع●تعامــل●

بــه●یــاد●دهنــدگان●امــکان●می●دهــد●تــا●اطالعــات،●اندیشــه●های●نــو●و●گفتمــان●علمــی●خــود●

ــل● ــد؛●5-●تعام ــان●بگذارن ــی●وب●در●می ــبکۀ●جهان ــه●ش ــانه●ای●ها●از●جمل ــق●چندرس را●از●طری

ــده● ــری●توســط●یاددهن ــای●یادگی ــوا●و●فعالیت●ه ــد●محت ــه●تولی ــاره●ب ــوا:●اش یاددهنده-محت

ــدگان●خــود● ــری●یادگیرن ــای●یادگی ــر●فعالیت●ه ــداوم●ب ــور●م ــه●ط ــا●ب ــد●ت دارد●و●کمــک●می●کن

ــن● ــن،●عمیق●تری ــن،●انتزاعی●تری ــوا:●جدیدتری نظــارت●داشــته●باشــد؛●6●-تعامــل●محتوا-محت

و●ظریف●تریــن●نــوع●تعامــل●اســت.●چــرا●کــه●در●آن●محتــوا●بایــد●طــوری●برنامه●ریــزی●و●

ــه● ــی●الکترونیکــی●تعامــل●داشــته،●زمین ــوای●اطالعات ــر●محت ــا●دیگ ــا●ب ســازما●ن●دهی●شــود●ت

رشــد،●گســترش●و●بــه●روز●شــدن●محتــوای●دیگــر●را●بــه●همــراه●داشــته●باشــد.

روش شناسی

ــتفاده● ــق«1●اس ــۀ●عمی ــون●و●»مصاحب ــل●مضم ــی،●از●روش●تحلی ــش●کیف ــن●پژوه در●ای

ــۀ●عمیــق●حضــوری،●داده●هــای●گــردآوردی●شــدند.●جامعــۀ● ــا●انجــام●مصاحب شــده●اســت.●ب

ــی،● ــودک،●روانشناس ــوزش●ک ــوزه●آم ــان●ح ــابقه،●متخصص ــا●س ــان●ب ــاری●پژوهــش●معلم آم

جامعه●شناســی●و●ارتباطــات●در●ســال●تحصیلــی1401-1400●هســتند●کــه●بــا●روش●نمونه●گیــری●

ــش●های● ــا●پرس ــدند●و●ب ــاب●ش ــو●انتخ ــری،●12●عض ــباع●نظ ــه●اش ــیدن●ب ــا●رس ــد●و●ت هدفمن

ــه● ــه●شــده،●آزادان ــزار●گــردآوری●داده●●هــا،●هــز●یــک●از●اعضــای●مصاحب ــوان●اب ــه●عن ــاز●ب نیمه●ب

ــده●از● ــت●آم ــای●به●دس ــل●داده●ه ــرای●تحلی ــد.●ب ــان●کردن ــود●را●بی ــای●خ ــد●و●دیدگاه●ه عقای

ــا●را●ســازما●ن●دهی●و●در● ــل،●داده●ه ــن●روش●تحلی ــون●اســتفاده●شــد.●ای ــل●مضم روش●تحلی

ــطح● ــن●س ــون●انتزاعی●تری ــاس،●2003:●32(.●مضم ــد●)توم ــف●می●کن ــات●توصی ــب●جزئی قال

ــه●ســاختارهای●پژوهــش● ــادی●ب ــن●و●انتخــاب●آن●بســتگی●زی ــه●شــکل●گرفت داده●هاســت●ک

ــا●رویکــردی●کــه●کالرک●و● دارد●)ریــان،2003،●ص24(.●مراحــل●ششــگانه●تحلیــل●مضمــون●ب

بــراون●ارائــه●داده●انــد،●عبــارت●اســت●از:●1.●آشــنایی●بــا●داده●هــا؛●غوطــه●ور●شــدن●در●داده●هــا●

ــک● ــه؛●کدهــا●ی ــی●و●الگوهــا؛●2.●ایجــاد●کدهــای●اولی ــال●و●جســتجوی●معان ــه●صــورت●فع ب

ــد؛●3.● ــی●می●کنن ــه●نظــر●می●رســد،●معرف ــب●ب ــر●جال ــه●نظــر●تحلیلگ ــه●ب ــی●داده●هــا●را●ک ویژگ

1.●depth●Interview
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جســتجوی●کدهــای●گزینشــی؛●ایــن●مرحلــه●شــامل●دســته●بندی●کدهــای●مختلــف●در●قالــب●

کدهــای●گزینشــی●اســت؛●4.●شــکل●گیری●مضمون●هــای●فرعــی:●دو●اقــدام●بازبینــی●در●

ــار●مضمون●هــای●فرعــی● ســطح●خالصه●هــای●کدگــذاری●شــده●اســت.●دو●اقــدام●بعــدی●اعتب

در●ارتبــاط●بــا●مجمــوع●داده●هاســت؛●5.●تعریــف●و●نامگــذاری●مضمون●هــای●اصلــی؛●تعریــف●

ــۀ●گــزارش؛● ــی●و●تحلیــل●داده●هــای●داخــل●آن●را●ادامــه●می●دهــد؛●6.●تهی مضمون●هــای●اصل

ــا● ــق●ب ــی●و●منطب ــال●انتزاع ــی●کام ــای●اصل ــه●ای●از●مضمون●ه ــتن●مجموع ــار●داش ــا●در●اختی ب

ــکاران،● ــی●اردکان●و●هم ــل●از●ابوی ــه●نق ــرد●)ب ــام●می●گی ــش●انج ــه●ای●پژوه ــاختارهای●زمین س

●.)1393

همان●گونــه●کــه●بیــان●شــد●جامعــۀ●آمــاری●شــامل●معلمــان●بــا●ســابقه،●متخصصــان●حــوزۀ●

ــد،●12● ــری●هدفمن ــا●نمونه●گی ــه●ب ــود●ک ــات●ب ــودک،●روانشناســی،●جامعه●شناســی●و●ارتباط ک

عضــو●انتخــاب●شــدند●و●بــا●ابــزار●پرسشــنامه،●آزادانــه●عقایــد●و●دیدگاه●هــای●خــود●را●بیــان●

ــا● ــود●ت ــاختاریافته●ب ــورت●پرســش●های●نیمه●س ــوال●به●ص ــاوی●18●س ــنامه●ح ــد.●پرسش کردن

مصاحبه●شــوندگان●بتواننــد●بــا●آزادی●تــام●درمــورد●هــر●ســوال●عقایــد●و●دیدگاه●هــای●خــود●را●

بیــان●کننــد.●اعضــای●نمونــۀ●انتخابــی●پژوهــش،●مطابــق●جــدول●زیــر●اســت:

جدول●شمارۀ●1:●لیست●اعضای●نمونۀ●انتخابی●مصاحبۀ●پژوهش

سابقه●کاری شغل تحصیالت ردیف

27 محقق و مدرس دانشگاه دکتری رشتۀ برنامه ریزی درسی 1

25 محقق و مدرس دانشگاه دکتری رشتۀ علوم ارتباطات، دانشگاه علوم و 
تحقیقات

2

10 محقق و مدرس دانشگاه دکتری رشتۀ فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه عالمه 
طباطبایی

3

21 محقق و مدرس دانشگاه دکتری مشاورۀ کودک و نوجوان، دانشگاه علوم 
تحقیقات

4

20 محقق و مدرس دانشگاه دکتری ترویج و آموزش، دانشگاه علوم و تحقیقات 5

30 محقق و مدرس دانشگاه دکتری فلسفه از دانشگاه پاریس
-دکتری اندیشه های سیاسی از دانشگاه علوم و 

تحقیقات

6

11 محقق و مدرس دانشگاه دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه عالمه طباطبایی 7
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سابقه●کاری شغل تحصیالت ردیف

15 معلم دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه عالمه طباطبایی 8

18 معلم قوق لیسانس علوم تربیتی 9

21 معلم لیسانس دبیری ریاضیات 10

22 معلم قوق دیپلم دبیری علوم 11

17 معلم فوق لیسانس روان شناسی 12

●بــرای●بررســی●پایایــی●روش●تحلیــل●مضمــون●از●روش●بازآزمایــی●اســتفاده●شــد.●بدیــن●

گونــه●کــه●نیمــی●از●مصاحبــه●شــوندگان)6●نفــر(●بــه●تصــادف●انتخــاب●شــدند●و●بعــد●از●بــازه●

ــا●آنهــا●مصاحبــه●شــد●تــا●بــه●پرســش●های●پژوهــش●پاســخ● ــار●دیگــر●ب زمانــی●30●روزه،●یکب

دهنــد.●ایــن●بــار●ســواالت●بــا●چینــش●و●ترتیــب●متفــاوت●نســبت●بــه●پرسشــنامه●قبــل●بــه●

آنهــا●عرضــه●شــد.●در●ایــن●مرحلــه،●در●مجــوع●72●پاســخ●دریافــت●و●54●کــد●اولیــه●از●میــان●

پاســخ●ها●بــه●دســت●آمــد.●از●میــان●ایــن●72●کــد،●54●کــد●بــا●کدهــای●مصاحبــه●اول●یکســان●

ــدال1●●0/8873● ــق●کن ــب●تواف ــدار●ضری ــاس●مق ــن●اس ــر●ای ــه●ب ــود●ک ــاوت●ب ــد●متف و●6●ک

بدســت●می●آیــد●کــه●مقــدار●قابــل●قبولــی●اســت●و●پایایــی●آزمــون●قابــل●قبــول●اســت.

درخصــوص●روایــی●شــیوۀ●کدگذاری●هــای●تحلیــل●مضمــون●در●3●مرحلــه●کدهــای●

ــل● ــون●تحلی ــذاری●در●آزم ــوۀ●کدگ ــا●نح ــه●ب ــکار●ک ــز،●از●3●هم ــی●نی ــه●و●نهای ــه،●ثانوی اولی

ــا●براســاس●موضــوع●پژوهــش●و● ــکاری●شــد●ت ــه●هم ــوت●ب ــون●آشــنایی●داشــتند●دع مضم

اهــداف●آن،●براســاس●داده●هــای●به●دســت●آمــده●از●مصاحبــه،●نســبت●بــه●کدگــذاری●اولیــه،●

ثانویــه●و●نهایــی●داده●هــا●اقــدام●کننــد.●ســپس●نتایــج●کدگــذاری●هــر●یــک●از●3●همــکار●بــا●

کدگذاری●هــای●اولیــه●مقایســه●شــد●کــه●بــه●ترتیــب●هــر●کــدام●85●درصــد،●76●درصــد●و●79●

درصــد●توافــق●را●نشــان●داد●کــه●در●مجمــوع●بــا●میــزان●میانگیــن●80●درصــد●توافــق،●روایــی●

کدگــذاری●تأییــد●شــد.●

تحلیل یافته ها

بــا●توجــه●بــه●داده●هــای●حاصــل●و●کدبنــدی●آن●هــا،●163●کــد●اولیــه●بــا●توجــه●بــه●اهــداف●

ــد.●در●گام● ــرار●گرفتن ــدی●ق ــته●بن ــورد●دس ــتخراج●و●م ــایی،●اس ــش●شناس ــواالت●پژوه و●س

1.●Kendall’s●coefficient●of●concordance
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بعــد●بــا●توجــه●بــه●کدهــای●اولیــه●بدســت●آمــده●و●ســواالت●تحقیــق،●کدهــای●اولیــه●مــورد●

مطالعــه●و●بررســی●مجــدد●قــرار●گرفتنــد●و●عبارت●هــای●معنایــی●مشــابه●و●همســو●شناســایی●و●

در●قالــب●47●کــد●ثانویــه،●کدبنــدی●و●خالصــه●ســازی●شــدند.●در●گام●پایانــی●47●کــد●ثانویه،●

ــرار● ــدی●ق ــورد●جمع●بن ــق،●م ــه●اهــداف●و●ســواالت●تحقی ــا●توجــه●ب ــر●و●ب ــا●نگاهــی●دقیق●ت ب

گرفتنــد●و●در●مجمــوع●21●کــد●نهایــی●از●میــان●داده●هــا،●شناســایی●شــد.

جدول●شمارۀ●2:●مضمون●های●فرعی●و●نهایی●تحلیل●مضمون

کد●و●مقوالت●نهایی کدهای●
نهایی مضمون●های●فرعی●و●ثانویه کدهای●

ثانویه

کاهش بستر و کانال های 
ارتباطات عاطفی در آموزش 

مجازی نرم افزار شاد نسبت به 
حضوری

C1

عدم درگیری کلیۀ حواس دانش آموز در آموزش 
مجازی نرم افزار شاد

B1

کاهش چشمگیر ارتباطات غیرکالمی در آموزش 
مجازی نرم افزار شاد نسبت به حضوری

B2

کاهش امکان برقراری ارتباط عاطفی بین معلم و 
دانش آموز در آموزش مجازی نرم افزار شاد

B3

افزایش صمیمیت و کاهش 
فاصله حسی بین معلم و 

دانش آموز در آموزش مجازی 
نرم افزار شاد با بهره گیری از 
معلمین متخصص و کارآمد

C2

برقراری ارتباط تصویری مؤثر و دو طرفه بین معلم 
و دانش آموز در آموزش مجازی نرم افزار شاد

B4

آشنایی و تعامالت رو رد رو بین معلم و 
دانش آموزان پیش از شروع آموزش مجازی 

نرم افزار شاد
B5

آموزش معلم ها با شیوه های انتقال بهتر پیام های 
عاطفی به دانش آموزان در آموزش مجازی نرم افزار 

شاد
B6

کاهش بستر و کانال های 
ارتباطات ادراکی در آموزش 

مجازی  نرم افزار شاد نسبت به 
آموزش حضوری

C3

کاهش ظرفیت پرسشگری مداوم بین معلم و 
دانش آموز در اموزش مجازی نرم افزار شاد

B7

وجود اختالالت نرم افزاری و سخت افزاری در 
فرایند ارتباط ادارکی بین معلم و دانش آموز در 

آموزش مجازی نرم افزار شاد
B8

اهمیت ارتباطات غیرکالمی در ارتباط ادراکی و 
ضعف آموزش مجازی نرم افزار شاد در آن

B9
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ثانویه

بهره گیری از روش های تخصصی 
و جدید آموزش مجازی و 

شیوه های متناسب سخت افزاری 
و  نرم افزاری اجرای آن

C4

تقویت امکانات نرم افزاری و سخت افزاری الزم 
آموزش مجازی نرم افزار شاد در آموزش و پرورش

B10

افزایش امکانات ارتباطات تعاملی بین معلم و 
دانش آموز در آموزش مجازی نرم افزار شاد

B11

استفادۀ معلم ها از سبک و شیوه های جدید 
اموزشي؛ متناسب با آموزش مجازی نرم افزار شاد

B12

نسبی بودن ظرفیت انتقال 
پیام در آموزش مجازی نرم افزار 
شاد نسبت به آموزش حضوری 
متناسب با استفاده مناسب از 

ظرفیت های هر یک

C5

افزایش امکان انتقال پیام در آموزش مجازی 
نرم افزار شاد به دلیل اماده بودن و وجود 

بسترهای تکنولوژیک
B13

کاهش امکان انتقال پیام در آموزش مجازی 
نرم افزار شاد به دلیل عدم انجام فرایند آموزش در 

محیط واقعی
B14

اصالح محتوای آموزشی با هدف 
انتقال بهتر پیام به دانش آموز در 

آموزش مجازی نرم افزار شاد
C6

استفاده مناسب از ظرفیت تکنولوژی و امکانات 
موجود در آموزش مجازی نرم افزار شاد برای 

افزایش ظرفیت انتقال پیام
B15

ارتقای سطح سواد دیجیتال 
دانش آموزان و معلمین

C7

استفاده از محتوای آموزشی استاندارد مخصوص 
آموزش مجازی نرم افزار شاد از سوی معلمین

B16

خالقیت معلم ها در جهت تولید محتواهای 
آموزشی گوناگون و متناسب با آموزش مجازی 

نرم افزار شاد
B17

ساختار و شیوه کنونی آموزش 
مجازی مبتنی بر کاهش تمرکز 

دانش آموز است
C8

کاهش تمرکز دانش آموز در آموزش مجازی به 
دلیل وجود متغیرهای مزاحم

B18

کاهش امکان نظارت مداوم بر دانش آموز در 
آموزش مجازی نرم افزار شاد

B19

شبیه سازی هر چه بیشترمحیط 
فضای کالس حضوری برای 

دانش آموزان در آموزش مجازی 
نرم افزار شاد

C9

حذف حداکثری متغیرهای مزاحم در طول برگزاری 
کالس های آنالین برای دانش آموزان

B20

افزایش جذابیت های سمعی و بصری در محتوا و 
شیوه تدریس

B21

به کارگیری از محتواهای آموزشی 
چندرسانه ای خالق و جذاب در 

آموزش مجازی نرم افزار شاد
C10 کنترل مداوم معلم بر دانش آموز در جریان 

آموزش مجازی نرم افزار شاد
B22
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کد●و●مقوالت●نهایی کدهای●
نهایی مضمون●های●فرعی●و●ثانویه کدهای●

ثانویه

بیشتر بودن حجم اطالعات 
منتقل شده به دانش  آموز در 

آموزش مجازی نرم افزار شاد
C10

بیشتر بودن سرعت آموزش در آموزش مجازی 
نسبت به حضوری

B23

امکان تنوع بیشتر منابع اموزشی در آموزش 
مجازی نرم افزار شاد

B24

کاهش میزان ارسال و دریافت 
بازخورد بین معلم و دانش آموز 
در آموزش مجازي نرم افزار شاد

C11

کاهش ارتباطات غیرکالمی بین معلم و 
دانش آموز در آموزش مجازی نرم افزار شاد به 
عنوان منبعی برای دریافت و ارسال بازخورد

B25

کاهش شدید ارسال بازخورد از سوی دانش آموز 
در آموزش مجازی نرم افزار شاد به دلیل نبود 

ارتباطات تعاملی دوسویه بین معلم و دانش آموز 
و دخالت والدین در این ارتباط تعاملی

B26

تالش بیشتر معلمین برای گرفتن 
بازخوردهای کالمی و غیرکالمی 

لحظه ای از دانش آموزان در طول 
آموزش مجازی

C12

افزایش امکانات ارتباطات تعاملی چندرسانه ای 
بین معلم و دانش آموز از نظر سخت افزاری و 

نرم افزاری
B27

دقت نظر بیشتر معلم برای دریافت بازخورد از 
دانش آموزان در هنگام تدریس

B28

استفاده از سبک و شیوه های 
نوین ارزشیابی و ارزیابی 

دانش آموزان متناسب با آموزش 
مجازی

C13

استفاده از شیوه های ارزیابی و ارزشیابی تأمل  
محور و کاربردی بجای شیوه های حافظه محور در 

آموزش مجازی
B29

استفاده از شیوه های استاندارد پرسشگری با 
هدف ارزیابی و ارزشیابی دانش آموزان در آموزش 

مجازی
B30

به کارگیری از محتواهای اموزشی 
ویژه در اموزش مجازی با هدف 
افزایش درگیری حواس ادارکی و 

فکری دانش آموز

C14

استفاده از شیوه های تدریس در آموزش مجازی 
که درگیری حواس پنجگانه دانش آموز با محتوای 

آموزشی را افزایش دهد
B31

استفاده از محتواهای آموزشی ویژه با هدف 
افزایش انگیزه دانش آموزان برای یادگیری در 

آموزش مجازی
B32

ایجاد خالقیت و نوآوری در محتواي آموزشي و 
شیوه ارائه آن به دانش آموزان در آموزش مجازی

B33

افزایش تعامالت و ارتباطات 
دوسویه بین معلم و دانش آموز 

هم به صورت حقیقی و هم 
مجازی در نرم افزار آموزش مجازی 

شاد

C15

افزایش ارتباطات و تعامل تک به تک بین معلم 
و دانش آموز در آموزش مجازی نرم افزار شاد

B34

ایجاد ارتباطات فیزیکی و مستقیم بین معلم و 
دانش آموز فراتر از آموزش مجازی نرم افزار شاد

B35
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کد●و●مقوالت●نهایی کدهای●
نهایی مضمون●های●فرعی●و●ثانویه کدهای●

ثانویه

افزایش تعامالت بین 
دانش آموزان با یکدیگر در 

آموزش مجازی نرم افزار شاد با 
تقویت بسترهای سخت افزاری، 
نرم افزاری و فرهنگ سازی های 

الزم

C16

ایجاد امکان تشکیل گروه ها و اتاق های گفتگو 
مجازی نرم افزار شاد ویژۀ دانش آموزان در آموزش 

مجازی
B36

آموزش و تقویت فرهنگ گفتگو و تعامل بین 
دانش آموزان

B37

ظرفیت کمک به برقراری عدالت 
آموزشی بیشتر در کشور با غلبه 
بر محدودیت های جغرافیایی 
و امکانات فیزیکی آموزشی در 

کشور

C17

فرامکانی و فرازمانی بودن آموزش مجازی نرم افزار 
شاد

B38

کاهش هزینه های کلی اموزش به کمک آموزش 
مجازی نرم افزار شاد

B39

کمک به افزایش سواد رسانه اي و 
دیجیتالي دانش آموزان

C18

کمک به آشنایی بیشتر دانش آموزان با 
تکنولوژی های نوین ارتباطی به مدد آموزش 

مجازی نرم افزار شاد
B40

کاهش ظرفیت آموزشی و 
تحصیلی دانش آموزان در آموزش 

مجازی نرم افزار شاد
C19

کاهش توانایی یادگیری دانش آموز در آموزش 
مجازی نرم افزار شاد

B40

کاهش امکان شناسایی و کنترل متغیرهای مزاحم 
در فرایند آموزش مجازی نرم افزار شاد از سوی 

معلم ها
B41

کمبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری الزم برای 
برگزاری مناسب آموزش مجازی در کشور

B42

اصالح و به روزرسانی شیوهای 
آموزشی و تربیتی در نظام 

آموزش و پرورش
C20

بازنگری و اصالح محتوای آموزشی متناسب با 
نیازهای امروزی دانش آموزان

B43

بازنگری و تغییر در سبک و مدل آموزش در کشور B44

ورود به آموزش مجازی نرم افزار 
شاد از سوی نظام آموزشی کشور 

به صورت یک برنامه راهبردی 
و سیاست گذاری مبتنی بر 

برنامه ریزی هدفمند

C21

عدم نگاه به آموزش مجازی نرم افزار شاد از سوی 
نظام آموزش و پرورش به عنوان یک اجبار

B45

لزوم وجود یک برنامه ریزی هدفمند در آموزش و 
پرورش برای آموزش مجازی نرم افزار شاد در کنار 

آموزش حضوری
B46

استفاده از معلمان توانمند و متخصص در امر 
آموزش مجازی نرم افزار شاد

B47

بــا●توجــه●بــه●کدهــای●نهایــی●به●دســت●آمــده،●از●منظــر●ارتباطــات●عاطفــی،●بیــن●آمــوزش●

ــان● ــی●از●کارشناس ــه●یک ــه●گفت ــود●دارد.●ب ــمگیری●وج ــای●چش ــازی●تفاوت●ه ــوری●و●مج حض

مصاحبه●شــده:
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»تفــاوت●چشــمگیری●درخصــوص●بســترهای●ارتباطــی●عاطفــی●بیــن●
آمــوزش●مجــازی●نرم●افــزار●شــاد●و●آمــوزش●حضــوری●وجــود●دارد●و●بســیاری●
ــم●و●دانش●آمــوز●در●آمــوزش●مجــازی●منتقــل● از●پیام●هــای●عاطفــی●بیــن●معل
نمی●شــود؛●بخــش●قابل●توجهــی●از●آن●از●اشــارات●چهــره●و●لحــن●و●تــن●صــدا●
انتقــال●نمیابــد●بنابرایــن●در●آمــوزش●مجــازی●ارســال●●پیام●هــای●عاطفــی●بــه●

مقــدار●بســیار●زیــادی●کاهــش●پیــدا●مــی●کنــد«.

ــن● ــی●بی ــاط●عاطف ــال●ارتب ــه●بســتر●و●کان ــن●شــاخص●هایی●ک براســاس●داده●هــا،●مهم●تری

معلــم●و●دانش●آمــوز●را●در●آمــوزش●مجــازی●نســبت●بــه●امــوزش●حضــوری●کاهــش●می●دهــد؛●

ــازی● ــوزش●مج ــف●آم ــوزش؛●ضع ــد●آم ــوز●در●فرآین ــواس●دانش●آم ــه●ح ــری●کلی ــدم●درگی ع

ــه●نظــر● ــم●و●دانش●آمــوز●اســت.●ب ــن●معل ــزار●شــاد●در●انتقــال●ارتباطــات●غیرکالمــی●بی نرم●اف

کارشناســان●و●متخصصیــن●مصاحبــه●شــونده،●افزایــش●صمیمیــت●و●کاهــش●فاصلــه●حســی●

بیــن●معلــم●و●دانش●آمــوز●در●آمــوزش●مجــازی●نرم●افــزار●شــاد●بــا●بهره●گیــری●معلمیــن●

متخصــص●و●کارآمــد●مهم●تریــن●عامــل●در●تقوبــت●کانال●هــای●ارتبــاط●عاطفــی●بیــن●معلمیــن●

و●دانش●آمــوزان●در●آمــوزش●مجــازی●اســت.●یکــی●از●متخصصیــن●بــاور●دارد●وجــود●ارتباطــات●

عاطفــی●بیــن●معلــم●و●دانش●آمــوز●در●آمــوزش●مجــازی●اهمیــت●بیشــتری●نســبت●بــه●آمــوزش●

حضــوری●دارد.●وی●بیــان●مــی●دارد:

ــا● ــوزان●ب ــری●دانش●آم ــودن●ســبک●های●یادگی ــاوت●ب ــه●متف ــا●توجــه●ب »ب
ــود● ــرورت●وج ــداری●و....(،●ض ــنيداري،●دی ــای●ش ــبک●ه ــد●س ــر●)مانن یکدیگ
ارتباطــات●عاطفــی●بــه●ویــژه●غیــر●کالمــی●آن●ماننــد●حــرکات●بــدن●و●لحــن●و●
گفتــار●اهمیــت●بیشــتری●در●امــر●امــوزش●مجــازی●نرم●افــزار●شــاد●پیــدا●مــی●

کنــد«.

ــم،● همچنیــن●افزایــش●تعامــالت●رو●در●رو●و●چهــره●بــه●چهــره●بیــن●دانش●آمــوزان●و●معل

از●عوامــل●مهمــی●اســت●کــه●می●توانــد●ارتباطــات●عاطفــی●بیــن●آ●نهــا●بــا●یکدیگــر●را●تقویــت●

ــد●شــکل●گیری● ــه●در●فراین ــن●اســت●ک ــن●خصــوص●ای ــل●توجــه●در●ای ــر●قاب ــه●دیگ ــد.●نکت کن

ــری● ــم●دیگ ــه●مه ــوز●از●نکت ــم●و●دانش●آم ــن●معل ــان●مشــترک●بی ــراری●زب ــی،●برق ــاط●عاطف ارتب

ــرد. اســت●کــه●می●بایســت●مــورد●توجــه●قــرار●گی

درخصــوص●اهمیــت●ارتباطــات●غیرکالمــی●در●انتقــال●مفاهیــم●ادراکــی●کــه●از●معضــالت●
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و●مشــکالت●کاهــش●ارتباطــات●ادراکــی●در●آمــوزش●مجــازی●نرم●افــزار●شــاد●در●کشــور●اســت،●

یکــی●از●متخصصیــن●می●گویــد:

»محتــوای●کالم●7●درصــد●بــر●روی●مخاطــب●اثــر●دارد،●لحــن●کالم●در●حدود●
ــر● ــی●و●غیرکالمــی●روی●مخاطــب●اث 20●و●●بیــش●از●70●درصــد●ارتباطــات●بدن
ــذف● ــی●ح ــات●غیرکالم ــاد،●ارتباط ــزار●ش ــفانه●در●نرم●اف ــه●متأس ــذارد●ک می●گ
ــا● ــه●ب ــی●را●در●مقایس ــای●ادارک ــام●ه ــال●پی ــر●انتق ــن●ام ــت●و●ای ــده●اس ش

ــوزش●حضــوری●کاهــش●داده●اســت«. آم

●طبــق●یافته●هــا،●بهره●گیــری●از●روش●هــای●تخصصــی●و●جدیــد●آمــوزش●مجــازی●نرم●افــزار●

شــاد●و●شــیوه●های●متناســب●ســخت●افزاری●و●نرم●افــزاری●اجــرای●آن،●مهم●تریــن●عاملــی●

اســت●کــه●براســاس●آن●می●تــوان●کانــال●و●بســترهای●ارتباطــی●ادراکــی●در●آمــوزش●مجــازی●

ــد● ــیوه●های●جدی ــبک●و●ش ــا●از●س ــتفاده●معلم●ه ــل،●اس ــن●عام ــل●ای ــرد.●در●ذی ــت●ک را●تقوی

اموزشــی●متناســب●بــا●آمــوزش●مجــازی،●نکتــه●قابــل●توجهــی●اســت،●بــه●گونــه●ای●کــه●یکــی●

ــد: ــن●خصــوص●می●گوی ــه●شــونده●در●ای از●اعضــای●مصاحب

»آمــوزش●و●پــرورش●بایــد●نگاهــش●را●بــه●عرصــه●تعلیــم●و●تربیــت●تغییــر●
دهــد●و●آمــوزش●مفروضــات●محــور،●مخزنــی●دیگــر●جوابگــو●نیســت●و●آموزش●
ــیوه●های● ــور●و●ش ــر●مح ــور،●تفک ــئله●مح ــای●مس ــمت●آموزش●ه ــه●س ــد●ب بای
کشــف●اطالعــات●حرکــت●کنــد●تــا●توانایــی●پرسشــگری●و●پژوهــش●را●در●بیــن●
دانش●آمــوزان●تقویــت●و●افزایــش●دهــد●و●شــیوه●های●تبدیــل●اطالعــات●بــه●

دانــش●را●بــه●دانش●آمــوزان●آمــوزش●دهــد«.

ــزار● ــازی●نرم●اف ــوزش●مج ــی●در●آم ــاط●ادراک ــترهای●ارتب ــال●و●بس ــت●کان ــث●تقوی در●بح

ــوزش●و● ــازی●در●آم ــوزش●مج ــخت●افزاری●الزم●آم ــزاری●و●س ــات●نرم●اف ــت●امکان ــاد●،●تقوی ش

پــرورش،●عامــل●مهــم●دیگــر●قابــل●توجــه●اســت.●بــه●عنــوان●مثــال●یکــی●از●متخصصیــن●در●

ایــن●خصــوص●مــی●گویــد:

»از●ســوی●سیاســت●گذاران●و●متولیــان●امــر،●شــرایط●و●امکانــات●نرم●افــزاری●
ــه●روز● ــزار●شــاد●و●ب ــرای●آمــوزش●مجــازی●نرم●اف ــاز●ب و●ســخت●افزاری●مــورد●نی

رســانی●مــداوم●آنهــا●بایــد●در●دســتور●کار●و●مــورد●توجــه●ویــژه●قــرار●گیــرد«
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ــن●آمــوزش● ــام●بی ــال●پی ــت●انتق ــدگاه●اعضــای●مصاحبه●شــونده،●ظرفی ــه●دی ــا●توجــه●ب ب

مجــازی●نرم●افــزار●شــاد●و●آمــوزش●حضــوری●به●صــورت●نســبی●اســت●و●نمی●تــوان●بــا●

ــری●یکــی●از●ایــن●روش●هــای●آمــوزش●درخصــوص●ظرفیــت● ــان●خاطــر●درخصــوص●برت اطمین

ــاد●دارد: ــان●اعتق ــی●از●کارشناس ــرد.●یک ــت●ک ــام●صحب ــال●پی انتق

ــل● ــه●دلی ــاد●ب ــزار●ش ــازی●نرم●اف ــوزش●مج ــام●در●آم ــال●پی ــت●انتق »ظرفی
فراهــم●بــودن●بســترهای●تکنولوژیــک●آمــاده●در●آن●زیــاد●اســت●امــا●متأســفانه●
ــه●درســتی●اســتفاده●نمی●شــود«● ــوزش●مجــازی●ب ــا●در●آم ــن●ظریفت●ه از●ای

انتقــال●پیــام●در●آمــوزش●مجــازی●نرم●افــزار●شــاد،● درخصــوص●شــیوه●های●بهبــود●

ــا● کارشناســان●در●ایــن●تحقیــق●عقیــده●دارنــد●کــه●دو●عامــل●»اصــالح●محتــوای●آموزشــی●ب

ــه●دانش●آمــوز●در●آمــوزش●مجــازی«●و●»ارتقــای●ســطح●ســواد● ــام●ب ــر●پی هــدف●انتقــال●بهت

ــت.● ــر●اس ــن●ام ــود●ای ــل●بهب ــن●عوام ــن«●از●مهم●تری ــوزان●و●معلمی ــال●دانش●آم دیجیت

همچنیــن●میــزان●تمرکــز●دانش●آمــوزان●در●آمــوزش●مجــازی●نرم●افــزار●شــاد●نیــز،●بــه●نظــر●

اعضــای●مصاحبــه●شــونده●بــه●دلیــل●وجــود●متغیرهــای●مزاحــم●و●همچنیــن●کاهــش●امــکان●

ــزان● ــازی؛●می ــوزش●مج ــوز●در●آم ــری●دانش●آم ــوزش●و●یادگی ــد●آم ــر●رون ــداوم●ب ــارت●م نظ

ــه● ــر●اســت.●ب ــا●حضــوری●کمت ــوزش●مجــازی●در●مقایســه●ب ــوزان●در●آم ــز●دانش●آم مضمونرک

گونــه●ای●کــه●یکــی●از●اعضــای●نمونــه●در●خالصــه●ایــن●امــر●مــی●گویــد:

ــر● ــی●ب ــاد●مبتن ــزار●ش ــازی●نرم●اف ــوزش●مج ــی●آم ــیوۀ●کنون ــاختار●و●ش »س
ــت« ــوز●اس ــز●دانش●آم ــش●تمرک کاه

کارشناســان●مــورد●مصاحبــه●در●ایــن●تحقیــق●بــر●ایــن●باورنــد●کــه●حجــم●اطالعــات●منتقــل●

شــده●بــه●دانش●●آمــوزان●در●آمــوزش●مجــازی●بیشــتر●از●آمــوزش●حضــوری●اســت.●ایــن●امــر●را●

می●تــوان●در●دو●عامــل●»بیشــتر●بــودن●ســرعت●آمــوزش●در●آمــوزش●مجــازی●نرم●افــزار●شــاد●

نســبت●بــه●حضــوری«●و●»امــکان●تنــوع●بیشــتر●منابــع●اموزشــی●در●آمــوزش●مجــازی●نرم●افــزار●

شــاد●«،●جســتجو●کــرد.●بــر●اســاس●یافته●هــا،●میــزان●ارســال●و●دریافــت●بازخــورد●بیــن●معلــم●

ــا●آمــوز●حضــوری،●کاهــش●می●یابــد.●یکــی● و●دانش●آمــوز●در●آمــوزش●مجــازی●در●مقایســه●ب

از●دالیــل●ایــن●امــر●نبــود●ارتباطــات●تعاملــی●دوســویه●بیــن●معلــم●و●دانش●آمــوز●در●آمــوزش●

مجــازی●اســت.●بــه●عقــده●یکــی●از●کارشناســان●مصاحبــه●شــونده:
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ــوز●در●آمــوزش●حضــوری،●دریافــت● ــم●و●دانش●آم ــاط●مســتقیم●معل »ارتب
ــه● ــد●ک ــی●کن ــش●و●تســهیل●م ــم●را●افزای ــوز●از●ســوی●معل ــورد●دانش●آم بازخ

ــدارد« ــزار●شــاد●وجــود●ن ــر●در●آمــوزش●مجــازی●نرم●اف ــن●ام ای

ــم●و● ــن●معل ــی●و●مســتقیم●بی ــات●تعامل ــش●ارتباط ــن●افزای ــه●ای ــه●اســت●ک ــل●توج قاب

ــی● ــای●ارتباط ــتر●المان●ه ــل●بیش ــوان●در●آزادی●عم ــوری●را●می●ت ــوزش●حض ــوز●در●آم دانش●آم

ــودن● ــوع●ب ــن●آزادی●هــا●و●متن ــه●ای ــل●جســتجو●اســت●ک ــز●قاب ــم●و●دانش●آمــوز●نی ــن●معل بی

ــوزش●حضــوری،●شــرایط●و● ــوز●در●آم ــم●و●دانش●آم ــن●معل ــا●و●بســترهای●ارتباطــی●بی کانال●ه

امــکان●ارســال●و●دریافــت●بازخــورد●را●بیــن●آنهــا●افزایــش●می●دهــد.●در●ایــن●خصــوص●یکــی●

ــد: ــه●می●گوی ــورد●مصاحب ــه●م از●اعضــای●نمون

»در●آمــوزش●حضــوری●بــه●دلیــل●افزایــش●آزادی●عمــل●دانش●آمــوز،●
میــزان●ارســال●و●دریافــت●بازخــورد●بیــن●معلــم●و●دانش●آمــوز●بیشــتر●از●

آمــوزش●مجــازی●نرم●افــزار●شــاد●اســت«

ــال●و● ــد●ارس ــق،●فرآین ــن●تحقی ــونده●در●ای ــه●ش ــای●مصاحب ــخ●اعض ــه●پاس ــه●ب ــا●توج ب

دریافــت●بازخــورد●بیــن●معلــم●و●دانش●آمــوز●در●آمــوزش●مجــازی●نرم●افــزار●شــاد●،●بــا●تــالش●

بیشــتر●معلمیــن●بــرای●گرفتــن●بازخوردهــای●کالمــی●و●غیرکالمــی●لحظــه●ای●از●دانش●آمــوزان●

ــد: ــی●از●کارشناســان●می●گوی ــت●شــدن●اســت..●یک ــل●تقوی ــوزش،●قاب در●طــول●آم

و● کاربــردی● آموزش●هــای● ســمت● بــه● امــوزش● ســبک● تغییــر● »بــا●
ــق●از● ــد●دریافــت●بازخــورد●مناســب،●درســت●و●دقی عمیــق،●شــیوه●های●جدی
دانش●آمــوزان●از●ســوی●معلمیــن●می●توانــد●مــورد●اســتفاده●قــرار●گیــرد«●

همچنیــن●»اســتفاده●از●شــیوه●های●ارزیابــی●و●ارزشــیابی●تأمل●محــور●و●کاربــردی●به●جــای●

شــیوه●های●حافظــه●محــور●در●آمــوزش●مجــازی«●و●»اســتفاده●از●شــیوه●های●اســتاندارد●

پرسشــگری●بــا●هــدف●ارزیابــی●و●ارزشــیابی●دانش●آمــوزان●در●آمــوزش●مجــازی●نرم●افــزار●شــاد●

«●مهم●تریــن●عواملــی●هســتند●کــه●می●تــوان●براســاس●آنهــا●امــکان●تفســیر●و●ارزیابــی●میــزان●

یادگیــری●دانش●آمــوزان●در●آمــوزش●مجــازی●نرم●افــزار●شــاد●را●بهبــود●بخشــید.

شــاخص●ترین●پیشــنهادها●در●جهــت●ارتقــاء●و●بهبــود●عملکــرد●آمــوزش●مجــازی●نرم●افــزار●

شــاد●در●کشــور●را●می●تــوان●در●دو●مقولــه●اصلــی●»اصــالح●و●بــه●روزرســانی●شــیوهای●آموزشــی●
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و●تربیتــی●در●نظــام●آموزش●وپــرورش«●و●»ورود●بــه●آمــوزش●مجــازی●نرم●افــزار●شــاد●از●

ســوی●نظــام●آموزشــی●کشــور●به●صــورت●یــک●برنامــه●راهبــردی●و●سیاســت●گذاری●مبتنــی●بــر●

برنامه●ریــزی●هدفمنــد«●بیــان●کــرد.●»اصــالح●و●بــه●روزرســانی●شــیوهای●آموزشــی●و●تربیتــی●

ــوای● ــالح●محت ــری●و●اص ــون●»بازنگ ــی●چ ــوان●در●عوامل ــرورش«●را●می●ت ــام●آموزش●وپ در●نظ

ــبک● ــر●در●س ــری●و●تغیی ــوزان«●و●»بازنگ ــروزی●دانش●آم ــای●ام ــا●نیازه ــب●ب ــی●متناس آموزش

ــن● ــونده●در●ای ــای●مصاحبه●ش ــی●از●اعض ــود.●یک ــتجو●نم ــور«●جس ــوزش●در●کش ــدل●آم و●م

خصــوص●عقیــده●دارد●کــه:

ــر●در●روش●و●ســبک●های●آموزشــی●در●عصــر●حاضــر،● ــه●تغیی ــا●توجــه●ب »ب
ــد●و● ــوز●باش ــدۀ●دانش●آم ــر●عه ــا●ب ــری●تنه ــد●یادگی ــازی●بای ــوزش●مج در●آم
معلمیــن●و●والدیــن●در●ایــن●خصــوص●تنهــا●بایــد●بسترســازی●الزم●را●فراهــم●

کننــد«

همچنیــن●در●بحــث●»ورود●بــه●آمــوزش●مجــازی●از●ســوی●نظــام●آموزشــی●کشــور●به●صــورت●

یــک●برنامــه●راهبــردی●و●سیاســت●گذاری●مبتنــی●بــر●برنامه●ریــزی●هدفمنــد«،●نبایــد●آمــوزش●

مجــازی●نرم●افــزار●شــاد●از●ســوی●نظــام●آمــوزش●و●پــرورش●بــه●عنــوان●یــک●اجبــار●دیــده●شــود●

ــن● ــی●از●متخصصی ــده●یک ــه●عقی ــک●فرصــت●در●نظــر●گرفــت●ب ــد●آن●را●به●صــورت●ی ــه●بای بلک

مصاحبــه●شــونده:

»مدیــران●نظــام●آمــوزش●و●پــرورش●در●ســطح●کالن●می●بایســت●آگاه●بــه●
مســائلی●چــون●بلــوغ●فکــری●دانش●آمــوزان●امــروزی،●جهانــی●ســازی●و●جهانــی●

شــدن●باشــند●و●ایــن●مفاهیــم●را●درک●کننــد«

نتیجه گیری و پیشنهادات

در●پژوهــش●صــورت●گرفتــه،●نتایــج●داده●هــا●نشــان●می●دهــد●آمــوزش●حضــوری●از●منظــر●

ــری● ــزار●شــاد●برت ــازی●نرم●اف ــوزش●مج ــر●آم ــل●ب ــورد●و●تعام ــی،●بازخ کانال)بســترهای(●ارتباط

دارد.●امــا●از●نظــر●انتقــال●پیــام،●ظرفیــت●انتقــال●پیــام●بیــن●آمــوزش●مجــازی●نرم●افــزار●شــاد●

ــر●درخصــوص● ــان●خاط ــا●اطمین ــوان●ب ــوزش●حضــوری●به●صــورت●نســبی●اســت●و●نمی●ت و●آم

برتــری●یکــی●از●ایــن●روش●هــای●آمــوزش●درخصــوص●ظرفیــت●انتقــال●پیــام●صحبــت●کــرد.●

ــزار●شــاد●نســبت● ــوزش●مجــازی●نرم●اف ــام●در●آم ــال●پی ــت●انتق ــودن●ظرفی ــع●نســبی●ب در●واق

ــن●روش●هــای● ــک●از●ای ــا●اســتفاده●مناســب●از●ظرفیت●هــای●هــر●ی ــه●حضــوری●متناســب●ب ب
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آمــوزش●اســت؛●در●واقــع●می●تــوان●گفــت●امــکان●افزایــش●ظرفیــت●انتقــال●پیــام●در●آمــوزش●

مجــازی●نرم●افــزار●شــاد●بــه●دلیــل●آمــاده●بــودن●و●وجــود●بســترهای●تکنولوژیــک●در●آن●وجــود●

ــه●شــرطی●کــه●از●ایــن●بســترهای●تکنولوژیــک●به●درســتی●اســتفاده●شــود.●در●مقابــل● دارد●ب

حضــور●دانش●آمــوز●در●محیــط●فیزیکــی●در●آمــوزش●حضــوری،●عاملــی●اســت●کــه●می●تــوان●از●

آن●بــه●عنــوان●ظرفیــت●بیشــتر●انتقــال●پیــام●در●مقابــل●آمــوزش●مجــازی●نرم●افــزار●شــاد●نــام●

بــرد.●عــالوه●بــر●ایــن،●بســترهای●تکنولوژیکــی●کــه●شــرایط●و●امکانــات●پخــش●و●ضبــط●مجــدد●

محتواهــای●آموزشــی●را●در●طــول●آمــوزش●مجــازی●میســر●کــرده●اســت،●در●صــورت●اســتفاده●

ــه● ــم●ب ــای●آموزشــی●از●ســوی●معل ــال●پیام●ه ــت●انتق ــش●ظرفی ــه●افزای ــد●ب مناســب●می●توان

ــد.● ــوز●کمــک●کن دانش●آم

طبــق●نتایــج●به●دســت●آمده،●کانــال●یــا●بســتر●های●ارتبــاط●عاطفــی●و●ادراکــی●در●نرم●افــزار●

ــا●11● ــه●7●ت ــا●ک ــر●اســت.●از●آن●ج ــوزش●حضــوری●کمت ــه●آم ــوزش●مجــازی●شــاد●نســبت●ب آم

ــن● ــی●کــودکان●در●ای ــاژه●اســت؛●یعن ــی●در●دوره●مراحــل●رشــد●پی ــات●عین ســالگی●دوره●عملی

ســن●نیــاز●بــه●تجربیــات●ملمــوس●و●عینــی●در●امــر●آمــوزش●دارنــد،●لــذا●پیشــنهاد●می●شــود●

تدابیــر●الزم●جهــت●آشــنایی●و●تعامــالت●رو●در●رو●بیــن●معلــم●و●دانش●آمــوزان●پیــش●از●

شــروع●آمــوزش●مجــازی●اندیشــیده●شــود.●همچنیــن●دوره●هایــی●جهــت●آمــوزش●معلم●هــا●بــا●

ــه●معلم●هــا●در●دســتور● ــان●بــدن●ب شــیوه●های●انتقــال●بهتــر●پیام●هــای●عاطفــی●و●آمــوزش●زب

ــزاری●و● ــات●نرم●اف ــت●امکان ــن●تقوی ــرد.●همچنی ــرار●گی ــرورش●ق ــوزش●و●پ ــدارس●و●آم کار●م

ــی● ــاط●ادراک ــترهای(●ارتب ــال●)بس ــود●کان ــازی●در●بهب ــوزش●مج ــت●آم ــخت●افزاری●الزم●جه س

می●توانــد●مؤثــر●باشــد●چــرا●کــه●قطــع●و●وصلــی●و●ســرعت●نامناســب●اینترنــت●باعــث●کاهــش●

ــال● ــود●کان ــت●بهب ــن●پیشــنهاد●می●شــود●جه ــوزان●اســت.●همچنی ــی●دانش●آم ــاط●ادراک ارتب

ــي؛●متناســب● ــد●اموزش ــیوه●های●جدی ــبک●و●ش ــا●از●س ــی،●معلم●ه ــاط●ادراک ــترهای(●ارتب )بس

بــا●آمــوزش●مجــازی●اســتفاده●کننــد؛●مثــل●تولیــد●محتــوای●مناســب●متناســب●بــا●نرم●افــزار●

آمــوزش●مجــازی●شــاد.

ــزار●شــاد●و● ــام●بیــن●آمــوزش●مجــازی●نرم●اف ــق●نتایــج●پژوهــش،●ظرفیــت●انتقــال●پی طب

ــوص● ــر●درخص ــان●خاط ــا●اطمین ــوان●ب ــت●و●نمی●ت ــبی●اس ــورت●نس ــوری●به●ص ــوزش●حض آم

برتــری●یکــی●از●ایــن●روش●هــای●آمــوزش●درخصــوص●ظرفیــت●انتقــال●پیــام●صحبــت●کــرد.●

لــذا●پیشــنهاد●می●شــود●ظرفیــت●انتقــال●پیام●هــای●صوتــی،●تصویــری●و●گرافیکــی●در●

نرم●افــزار●تقویــت●شــود.●همچنیــن●بــا●توجــه●بــه●پاییــن●بــودن●تمرکــز●دانش●آمــوزان●7●تــا●
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ــود● ــنهاد●می●ش ــاد؛●پیش ــزار●ش ــق●نرم●اف ــاد●از●طری ــزار●ش ــازی●نرم●اف ــوزش●مج ــاله●در●آم 11●س

بــا●شبیه●ســازی●هــر●چــه●بیشــتر●محیــط●فضــای●کالس●حضــوری●بــرای●دانش●آمــوز●در●

ــرای● ــذاب،●ب ــالق●و●ج ــانه●ای●خ ــی●چندرس ــای●آموزش ــری●محتواه ــاد●و●به●کارگی ــزار●ش نرم●اف

ــا● ــن●ب ــود.●همچنی ــالش●ش ــاد●ت ــزار●ش ــازی●نرم●اف ــوزش●مج ــوزان●در●آم ــت●دانش●آم تقوی

ــاد●پیشــنهاد●می●شــود● ــازی●ش ــوزش●مج ــزار●آم ــورد●در●نرم●اف ــودن●بازخ ــن●ب ــه●پایی ــه●ب توج

امکانــات●ارتباطــات●تعاملــی●چندرســانه●ای●بیــن●معلــم●و●دانش●آمــوز●از●نظــر●ســخت●افزاری●و●

نرم●افــزاری●در●نرم●افــزار●شــاد●تقویــت●شــود.●از●دیگرســو،●تــالش●بیشــتری●از●ســوی●معلمیــن●

ــوزش● ــن●آم ــوزان●حی ــه●ای●از●دانش●آم ــی●لحظ ــی●و●غیرکالم ــای●کالم ــن●بازخورده ــرای●گرفت ب

مجــازی●صــورت●گیــرد.●

ــا●کاهــش● ــه●نتایــج●به●دســت●آمــده●در●پژوهــش،●از●دیــدگاه●متخصصــان●ب ــا●توجــه●ب ب

تعامــل●در●نرم●افــزار●آمــوزش●مجــازی●شــاد●نســبت●بــه●آمــوزش●حضــوری●مواجــه●هســتیم.●

ــوای● ــا●محت ــوز●ب ــن●دانش●آم ــل●بی ــد●تعام ــت●فراین ــت●تقوی ــود●جه ــنهاد●می●ش ــذا●پیش ل

آموزشــی●درنرم●افــزار●شــاد؛●محتواهــای●آموزشــی●ویــژه●بــا●هــدف●افزایــش●درگیــری●حــواس●

ادارکــی●و●فکــری●دانش●آمــوزان●بــه●کارگرفتــه●شــود.●همچنیــن●جهــت●افزایــش●تعامــل●بیــن●

دانش●آمــوزان●بــا●معلــم؛●امــکان●تعامــالت●و●ارتباطــات●دوســویه●بیــن●معلــم●و●دانش●آمــوز●

هــم●به●صــورت●حقیقــی●)جلســات●تک●نفــره●یــا●بــا●تعــداد●محــدود(●و●هــم●مجــازی●در●رونــد●

آمــوزش●مجــازی●میســر●شــود.

شــاخص●ترین●پیشــنهادها●در●جهــت●ارتقــا●و●بهبــود●عملکــرد●آمــوزش●مجــازی●در●کشــور●

را●می●تــوان●در●دو●مقولــۀ●اصلــی●»اصــالح●و●به●روزرســانی●شــیوهای●آموزشــی●و●تربیتــی●

ــه●آمــوزش●مجــازی●از●ســوی●نظــام●آموزشــی●کشــور● ــرورش«●و●»ورود●ب در●نظــام●آموزش●وپ

به●صــورت●یــک●برنامــۀ●راهبــردی●و●سیاســت●گذاری●مبتنــی●بــر●برنامه●ریــزی●هدفمنــد«●بیــان●

ــرورش«●را● ــی●در●نظــام●آموزش●وپ ــرد.●»اصــالح●و●به●روزرســانی●شــیوهای●آموزشــی●و●تربیت ک

ــا●نیازهــای● ــوای●آموزشــی●متناســب●ب ــی●چــون●»بازنگــری●و●اصــالح●محت ــوان●در●عوامل می●ت

امــروزی●دانــش●آمــوزان«●و●»بازنگــری●و●تغییــر●در●ســبک●و●مــدل●آمــوزش●در●کشــور«●

ــام●آموزشــی● ــازی●از●ســوی●نظ ــوزش●مج ــه●آم ــن●در●بحــث●»ورود●ب ــرد.●همچنی جســتجو●ک

برنامه●ریــزی● بــر● مبتنــی● سیاســت●گذاری● و● راهبــردی● برنامــه● یــک● به●صــورت● کشــور●

ــه● ــرورش●ب ــزار●شــاد●از●ســوی●نظــام●آمــوزش●و●پ ــد●آمــوزش●مجــازی●نرم●اف ــد«؛●نبای هدفمن

عنــوان●یــک●اجبــار●دیــده●شــود،●بلکــه●بایــد●آن●را●به●صــورت●یــک●فرصــت●در●نظــر●گرفــت.●در●
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ایــن●خصــوص،●لــزوم●وجــود●یــک●برنامه●ریــزی●هدفمنــد●در●آمــوزش●و●پــرورش●بــرای●آمــوزش●

مجــازی●در●کنــار●آمــوزش●حضــوری●بایــد●در●دســتور●کار●نظــام●آموزش●وپــرورش●قــرار●گیــرد.●

لــذا●پیشــنهاد●می●شــود●در●تحقــق●هــر●چــه●بهتــر●ایــن●امــر،●اســتخدام●و●به●کارگیــری●مدیــران●

ــوزش●و● ــژه●آم ــه●وی ــورد●توج ــازی●م ــوزش●مج ــر●آم ــد●و●متخصــص●در●ام ــان●توانمن و●معلم

پــرورش●قــرار●بگیــرد.●همچنیــن●پیشــنهادهای●کاربــردی●زیــر●نیــز●بــا●هــدف●افزایــش●و●بهبــود●

ــرد: ــورد●توجــه●قرارگی ــد●م بســترهای●ارتباطــی●در●آمــوزش●مجــازی●در●کشــور●می●توان

اختصــاص●بودجــه●الزم●بــه●آمــوزش●و●پــرورش●و●اســتخدام●متخصصیــن●کــودک●و●●	

بــه●اشــتراک●گذاری●تجــارب●موفــق●و●ناموفــق●از●ســوی●آمــوزش●و●پــرورش؛

ارائــۀ●محتــوای●اســتاندارد●بــا●قابلیت●هــای●چندرســانه●ای●و●انعطــاف●پذیــر●از●ســوی●●	

آمــوزش●و●پــرورش●و●در●اختیــار●داشــتن●ســواالت●اســتنتاجی●و●اســتنباطی●و●تنــوع●

ســواالت●در●آمــوزش●مجــازی●نرم●افــزار●شــاد●بــه●معلمــان؛

یجــاد●شــرایط●روانــی●و●فیزیکــی●الزم●توســط●والدیــن●بــرای●تمرکــز●دانش●آمــوزان●در●●	

امــر●آمــوزش●مجــازی●نرم●افــزار●شــاد؛

تغییــر●در●رویکــرد●و●ایدئولــوژی●آمــوزش●و●پــرورش●و●انتخــاب●معلــم●یادگیرنــده●و●●	

جســتجوگر؛

تغییــر●نــگاه●آمــوزش●و●پــرورش●از●آمــوزش●مخزنــی●و●یــک●طرفــه●بــه●ســمت●آموزش●●	

مســئله●محور،●آمــوزش●تفکرمحــور،●آمــوزش●پرسشــگری●و●تفکــر●انتقادی؛

ــه●●	 ــا●کمــک●ب ــژه●در●مناطــق●محــروم●ب ــه●وی ــات●فیزیکــی●آموزشــی●ب افزایــش●امکان

ــت●آموزشــی●در●کشــور. ــراری●عدال برق



87

دوره 5
 پیاپی 18

زمستان 1401

چالش ها و فرصت های آموزش مجازی به کودکان در مدارس از منظر ارتباطات

فهرست منابع

1● ابویــی●اردکان،●محمــد؛●ســمیه؛●آذرپــور،●ســمانه●و●جالل●پــور،●مهدیــه●)1393(.●.

شناســایی●عوامــل●حیاتــی●موفقیــت●تفکــر●راهبــردی●در●دیــدگاه●مدیران●ســازمان●های●

فرهنگــی●شــهر●اصفهــان،●پژوهشــنامۀ●مدیریــت●اجرایــی،●6)11(،●34-13.

2● ــر-●. ــورد؛●و●تومیــک،●آلیــس●)1389(.●●ارتباطــات●کامپيوت ــگل،●ل ــو،●کريســپين؛●لن ترل

ــان. ــارات●جامعه●شناس ــران:●انتش ــي(،●ته ــروناز●تربت ــم:●س ــط،●)مترج واس

3● تفضلــی●مقــدم،●عبدالحســین●)1388(.●جهانــی●شــدن●و●بســترهای●فــرآوری●توســعۀ●.

ملــی●و●آمــوزش●عالــی:●آمــوزش●بــاز●و●از●راه●دور●از●دیــدگاه●صاحبنظــران،●پایان●نامــۀ●
دکتــری●برنامه●ریــزی●آمــوزش●از●راه●دور،●دانشــگاه●پیــام●نــور.

4● و●. دانش●آمــوزان● معلمــان،● زیســتۀ● تجــارب● ●.)1399( راضیــه● خادم●الحســینی،●

والدیــن●در●آمــوزش●مجــازی●درس●علــوم●مقطــع●ابتدایــی●در●دورۀ●همه●گیــری●
کوویــد19●در●شهرســتان●برخــوار●اصفهــان،●پایان●نامــۀ●کارشناســی●ارشــد،●دانشــگاه●

ــان. ــی●اصفه ــوم●تربیت عل

5● خرســند،●مریــم●)1390(.●نقــش●تکنولوژی●هــای●نویــن●ارتباطــی●)آمــوزش●الکترونیک(●.

بــر●فراینــد●یادگیــری،●پایان●نامــه●کارشناســی●ارشــد،●دانشــگاه●آزاد●اســالمی،●واحــد●
ــران●مرکز. ته

6● رســتمی،●لمیــا؛●و●محتشــمی،●نــدا●)1392(،●نظریــۀ●تعامل●گرایــی●و●تحلیــل●انتقــادی●.

آن،●نشــریۀ●علــوم●اجتماعــی●و●انســانی●شــیراز،2)9(،●103-59.

7● ســعادتی،●مجیــد؛●نصراللهــی،●اکبــر؛●ســعدی●پور،●اســماعیل؛●و●رحمان●زاده،●ســیدعلی●.

)1399(،●شناســایی●عوامــل●مؤثــر●بــر●تقویــت●حضــور●خبرگــزاری●صداوســیما●

در●شــبکه●های●اجتماعــی●)اینســتاگرام●و●توییتــر(،●فصلنامــۀ●علمــی●رســانه●های●

دیــداری●و●شــنیداری،●14)4(،●121-87.

8● محسنیان●راد،●مهدی●)1368(.●ارتباط●شناسی،●تهران:●سروش..

9● ــی●. ــدۀ●جهان ــی●پدی ــدا●)1389(.●بررس ــایی،●ن ــری●گلنس ــه؛●و●جعف ــق،●معصوم ●مطل

شــدن●در●عرصــۀ●آمــوزش●و●پــرورش●در●عصــر●اطالعــات،●فصلنامــۀ●مطالعــات●

.124-109 عمومــی،● سیاســت●گذاری● راهبــردی●
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10● معصومــی،●محمــود؛●و●معصومــی،●محمــد●)1395(.●بررســی●سیســتم●آمــوزش●.

مجــازی●در●ایــران●و●تأثیــر●آن●بــر●اقتصــاد●کشــور،●چهارمیــن●کنفرانــس●بین●المللــی●

ــوم●و●مهندســی. عل

11● منتظــر،●غالمعلــی●)1382(.●دانشــگاه●مجــازی،●فصلنامــۀ●کتابــداری●و●اطالع●رســانی،●.

6)1(،●21.●صــص3●و●4.

12● و●. نرم●افــزاری● و● ســخت●افزاری● امکانــات● نیازســنجی● ●.)1400( اللــه● نامــداری،●

ــی،● ــدارس●ابتدای ــاز●کیفیت●بخشــی●آموزش●هــای●مجــازی●در●م مهارت●هــای●موردنی
از●دیــدگاه●معلمــان●و●مدیــران●ناحیــۀ●دو●آمــوزش●و●پــرورش●شــهر●همــدان،●

پایان●نامــۀ●کارشناســی●ارشــد،●دانشــگاه●پیــام●نــور●اســتان●همــدان.

13● نجفــی●هــزار●جریبــی،●حبیــب●اهلل؛●و●کوپایــی،●شــیرزاد●)1396(.●طراحــی●مــدل●.

مدیریــت●آمــوزش●از●راه●دور●بــرای●نظــام●عالــی●ایــران،●دوفصلنامــۀ●مطالعــات●برنامــۀ●

ــی،●شــمارۀ●35،●60-15. ــوزش●عال درســی●آم

14● نظــری،●علــی●)1400(.●بررســی●وضعیــت●مؤلفه●هــای●یادگیــری●همیارانــه●)بــا●تأکیــد●.

بــر●مهــارت●نوشــتن(●در●دوران●قرنطینــه●بیمــاری●کرونــا●در●آمــوزش●مجــازی●)شــاد(●
از●نظــر●معلمــان●دورۀ●ابتدایــی،●پایان●نامــۀ●کارشناســی●ارشــد،●دانشــگاه●پیــام●نــور●

مرکــز●قزویــن.

15● ــرد●. ــر●عملک ــوزش●شــاد●ب ــر●ســامانۀ●آم ــد●)1400(.●تأثی ــی،●ســید●محم ــی●فدک نورائ

تحصیلــی●دانش●آمــوزان●مقطــع●متوســطۀ●اول●مدرســۀ●یــاوران●اســالم●در●منطقــۀ●
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