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 يتعال  بسمه

 چکیده 

 

 

  مقدمه 

سفند  صه 1398شیوع ویروس کرونا که از اوایل ا صادی، های همه عر سی، اقت اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران را سیا

شعاع قرار دادتحت ضوری نظام آموشی را نیز که طبق روال عادی در همه جای دنیا  ،ال  شکلبه غالبا مبتنی بر آموزش ح

ستمر ست م شیدا شی کمرنگ می. به چالش ک سانهآنچه تا حدودی این چالش را برای نظام آمور ستردگی ر های کند گ

های مجازی همه کالس ،هااپلیکیشن ،فضای مجازی ،سیما و رسانه ملی برای کمک به نظام آموزشی است. صدا ومجازی 

فاده توانیم از این ابزار استباشند. این که چقدر میدر این شرایط یاریگر مدرسه و دانشگاه توانند ابزارهایی هستند که می

کارشئئناس آموزش و در گفتگو با دکترعلی بالغی اسئئت که  ای مسئئهلههایی مواجهیم و در این زمینه با چه چالش کنیم

 هستیم. پاسخ آن در پی عضو هیهت علمی دانشگاه فرهنگیان

 ما مهمترین چالش برخورد نظام آموزشی ما با بحران کرونا چیست؟به نظر ش 

 که همه نهاد آموزش از پیش آن است گستردگی وناشناخته بودن ، مترقبه ربا این موضوع غیدر برخورد  مسائلترین عمده

 آموزان و همه فعاالنگسترده روانی بر روی دانشجویان و دانش  وعمیق  تاثیر .دبستانی تا دانشگاه را درگیر کرده است

عمده دروس برای اینکه حجم و محتوای زمان بندی شده و ، محدودیت زمان برای ترم یا سال تحصیلی ،عرصه آموزش

ارائه آن در فضای مجازی نیاز به تغییر محتوا یا تبدیل محتوا در فرمت و  است فضای حقیقی و حضوری طراحی شده

  سالمت جسمی و روانی و و نیم میلیون دانشجو وجود دارد. اولویت  3میلیون دانش آموز و حدود  13در ایران حدود

اران به تعطیلی آموزش حضوری و ترجیح آموزش ذگجلوگیری از آسیب دیدن این بخش بزرگ جامعه در نظر سیاست

 مجازی در شرایط کنونی را الزام آور کرده است.

 های متعددی همراه است.ها با چالشآموزش مجازی در شرایط کنونی همچون سایر حوزه 

  های آموزشی مجازی ان همچنان امکان دسترسی دائم به فضای مجازی و یا استفاده از برنامهدرصد فراگیر 30حدود

 را ندارند.

 ای در این مقطع است.ها خود مشکل عمدهها در مدارس و دانشگاهطیف متنوع دروس و رشته 

 زمینه و نمایان ساختنهای زیرساختی در این ها، کمبودها و نقصشناسایی ضعفتواند فرصتی برای کرونا می بحران 

های تلویزیونی به خصوص در مناطق مرزی و های مورد نیاز در بخش اینترنت و شبکهعدم توازن در توزیع زیرساخت

به مثابه رشد و تعالی در این باشد و این  آنها شناسایی این کمبودها و تالش در جهت بر طرف کردنو دور از دسترس 

 است.  نقطه آغازی برای تداوم در آیندهو خود ود آمده زمینه و جنبه مثبت شرایط به وج
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کم رنگ شدن فضای احساسی و عاطفی در فضای مجازی از موارد چالش برانگیز است. با  ،متناسب با فضای مجازی دارد

 ای از مافات باشند. بستر خوبی برای جبران بخش عمدهتوانند صدا وسیما میو همه این مشکالت فضای مجازی 

 

 گیر کرد؟غیر مترقبه بودن بحران کرونا چقدر نهاد آموزش را غافل 

یر گهمه دنیا را غافلو اقتصادی ما و سیاسی فرهنگی،  ،همه نهادهای اجتماعیآموزش، بلکه  تنهاکرونا نه  بحران ویروس

د. أمور غیر مترقبه دیگر همچون سیل و زلزله و بالیای نگرفتآن را جدی نمیها ها خیلیآنقدر که تا هفتهکرده است. 

آمد ل میای زلزله یا سیمحدود بوده است. اگر در منطقهای و بلکه منطقه ،تاکنون به این گستردگی نبوده ،ناگهانیطبیعی 

های آموزشی است. نظامشده شد کمک گرفت اما امروز همه جامعه درگیر های دیگر مییا حوزهها و مناطق دیگر از استان

یگزین دارد اجو ریزی عی برنامهطبرای أمور ناگهانی به شکل مق نظام آموزشی ما .نظامات بشری مستثنا نیستند رهم از دیگ

 دمی بینیم که در تمام کشورها نهامور از جمله آموزش اثر گذاشته است. اگیری این ویروس بر همه غافل اما گستردگی و

 رگیغافل ومور فردی تا جمعی افتاده است ناگهانی اآموزش با وقفه مواجه شده است. سایه سنگین این ویروس بر همه 

دو پای کار آمدند تا با همکاری  همان روزهای ابتدایی وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم هرکننده بوده است. البته از 

 گیری را جبران کنند. و همیاری صدا و سیما و فضای مجازی تا حدودی این غافل

 

  بوده است؟ هگیري در حوزه آموزش چافلغاولین حرکت براي مقابله با این 

روانی  سالمت جسمی و . صحت وو نیم میلیون نفر دانشجو وجود دارد 3حدود و میلیون نفر دانش آموز  13در ایران حدود 

مدارس و »با شعار لذا اران در اولویت بوده است و ذگاستیجلوگیری از آسیب دیدن این بخش بزرگ جامعه در نظر س و

این بالی فراگیر رفت. از همان روزهای نخست امعه به استقبال ج« اما آموزش تعطیل نیست ،ها تعطیل استدانشگاه

از آموزش و شد. در تمام سطوح در جامعه دیده می در شرایط جدیدهای آموزشی برنامهاجرای  تالش برای هایی ازجلوه

های تا کالس wechatاز  ،دیگر تا استفاده از ابزارهای)به جای تخته وایت برد( توسط معلمان نوشتن روی دیوارهای یخچال

. گیری را کمرنگ کرده استترنت این غافلگستردگی فضای مجازی و این رونق پیدا کرد. نیهای تلویزیومجازی و کالس

های آموزشی مجازی را دائم به فضای مجازی و یا استفاده از برنامهامکان دسترسی همچنان  فراگیراندرصد  30اما حدود 

های الزم برای آموزش زیرساخت برخی که هنوزاست در شرایطی  گستردگی هجمه این ویروسو این هم از تبعات ندارند 

تفاده اس نشانیوالد یمجاز یآموزان از تلفن همراه و فضااز دانش یبرخ حتی در نظر بگیریم  .مجازی در کشور فراهم نیست

 آموزاندانش نیا یموضوع دسترس نیشاغل در طول روز در خانه حضور ندارند و هم نیاست که والد یدرحال نی. اکنندیم

دانش آموز هایی که چند در خانوادهعالوه هب. کندیرا محدود م یمجاز یارائه شده در بستر فضا یکیالکترون یهابه آموزش

 ، مشکالت دیگری دارد.از این امکانات محدود به صورت مشترکاستفاده دارند 

 

 هایی را براي مجریان و طراحان آموزشی داشته است؟گستردگی این بیماري چه چالش 

یروس هم از جهت جغرافیایی که همه نقاط شهری و روستایی را به تعطیلی کشاند و هم از جهت افراد وگستره هجمه این 

ایی با این دو وجه گستره جغرافی پس های سنی از پیش دبستانی تا سطوح عالی دانشگاهی را درگیر کرده استکه همه گروه

های تلویزیونی و مجازی نتواند تمام حوزه ریزی و اجرا شود. طبیعی است که برنامهمخاطبان برنامهو انسانی باید برای 

تواند دوطرفه باشد. البته ابزارهایی که به هم چقدر این ارتباط میجغرافیایی و انسانی را پوشش دهد و یا اگر پوشش دهد 

 یدهسازمان .ای را پوشش دهدتواند این خال آموزش مدرسهدرصد می 70آیند از نظر کارشناسان حدود ما می کمک

ه تمام است ک دهیچیپ ندیفرآ کی نیداشته باشند، ا یدسترس انهیاست که تمام افراد به را نیا ازمندین یمجاز یهاکالس

وشانی پپوشش تلویزیون و اینترنت و هم .انددهیآموزش الزم را ند وهیش نیا یو آموزگاران هم برا میندار اریابزار آن را در اخت
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ا و رشته هطیف متنوع دروس  کامل هم باشد، کند. تازه اگر این پوششرا مشکل می رتا حدودی کا نیز ایزمانی و برنامه

  است.ای در این مقطع ها خود مشکل عمدهدر مدارس و دانشگاه

 

 

 نظام آموزشی در بحران کروناهاي مهمترین چالش

 
 

 اي مخاطبان دارد؟رآنها بها چه تاثیري در ارائه  رشته ها وتنوع درس 

 گردد: می مشکل ارائه دروس به چند طیف بر

و حضور چهره به چهره معلم و دانش آموز یا استاد و دانشجو ارائه در کالس درس فیزیکی وجودی بعضی دروس فلسفه  -1

 کند.در فضای مجازی اثرگذاری آن را کم میاست که ارائه 

 گیرد. کند و یا یاد نمیقانع نمیهای مدارس ابتدایی و متوسطه مخاطب را ارائه دروس در بعضی از کالس -2

توان و یا کالس درس ارائه شود و در فضای مجازی نمیارائه دروس عملی، این دروس را باید در کارگاه یا آزمایشگاه  -3

نزدیک کند و افراد را از تواند تا حدودی مخاطب را به کالس درس ملموس حضوری را توقع داشت. فضای مجازی میاثر 

 فضای درس و یادگیری دور نگه ندارد.

 

 

 

 

 

محدودیت یا عدم دسترسی 
درصد جامعه هدف به 30

اینترنت و  فضای مجازی

گستره جغرافیایی و انسانی 
مخاطبان

توان محدود نیروی انسانی 
متخصص در حوزه آموزش 

مجازی

طیف متنوع دروس و رشته ها 
در مدارس و دانشگاه ها

عدم تناسب آموزش مجازی 
با دروس عملی و 

آزمایشگاهی

چالش آموزش افراد ویژه و 
کم توان ذهنی و جسمی

چالش ارزشیابی آموزشی 
چالش بازخوردگیری و 

آموزش تعاملی

فعالیت های پرورشی چالش 
و فرهنگی 

مشکل عدم همزمانی در 
سرفصل های درسی 
دانش آموزان مناطق 
جغرافیایی مختلف 

محدودیت زمان برای ترم یا 
سال تحصیلی

عدم تناسب طراحی شکل و 
زمان بندی از محتوا و حجم و 

پیش طراحی شده دروس 
برای ارائه در فضای مجازی 

کم رنگ شدن فضای 
احساسی و عاطفی در فضای 

مجازی 

ر تاثیرعمیق گسترده روانی ب
روی دانشجویان ودانش 
آموزان و فعاالن عرصه 

آموزش
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 مزایاي استفاده از آموزش مجازي چیست؟ 

 

 مزایاي استفاده از آموزش مجازي

 

 

نظام آموزشی ما . تواند به عنوان آموزش مکمل اثربخش باشدمیمزایای بسیاری دارد و آموزش مجازی در حالت عادی 

نوین عادت نکرده است. شاید کرونا با همه گرفتاری و دردسرها جنبه مثبتی هم داشته باشد و به هنوز به این نوع آموزش 

الکترونیک و مجازی را به های نهفته در عرصه ایجاد شده تواناییو بتواند در تنگناهای  ،باشد 1ن کریم: بالء حسناآگفته قر

 .ددنیا از آن بهره می برنبروز و ظهور برساند. آموزش در این حوزه فن آوری نوینی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته 

 توان به شرح زیر برشمرد:های آن را میمزیت

 :اشد ب جذابیت داشتهتواند برای مخاطب میچون شیوه جدید و نو است اگر درست به کار گرفته شود  جذابیت

های و در این مسیر باید از شکل و محتوای مناسب و درخور و متناسب با سن و سال و حال و هوای مخاطب و نیاز

علمی و آموزشی او طراحی شود و در همین راستا از تصاویر صدا و محتوای مناسب بهره برد و حس کنجکاوی او 

 را برانگیزد. 

 ند توانکاربران میهای متنوع و شیوهنامحدود بودن فضای الکترونیکی و متدها : با توجه به وریافزایش بهره

 موزش ببرند.آهای متعددی از این شیوه مندیبهره

  موزشی آنامحدود بودن فضای   

 شود و هم از جهت مادی نیز هزینه کمتری صرف میدر این شیوه آموزش هم وقت کمتری  ها:کاهش هزینه

 دارد.نظام آموزشی  ایرب

                                                           
 17 هیسوره انفال آ .1

جذابیت
افزایش بهره وری 

نامحدود بودن فضای آموزشی 
نداشتن محدودیت زمان و مکان

هماهنگی بیشتر با ذائقه نسل جدید
اصالح راحت تر مسیر یادگیری در شکل و محتوا

فراگیری گسترده مخاطب
عدم محدودیت تعداد مخاطبان و کاربران

تر با فراگیرانبرقراری ارتباط عمیق
های آموزشی حضوریهای شرکت در دورهحذف ترددها و هزینه

تر فراگیرانهماهنگی راحت
کاهش هزینه ها

داشتن سرعت بیشتر
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 عالوه بر تدریس و تبادل اطالعات ذخیره مطمهن و سیال در طول دوره  :نداشتن محدودیت زمان و مکان

 جعه کند.اتواند به راحتی به آن مرتحصیلی خواهد بود و مخاطب در هر زمان می

 فراگیری گسترده مخاطب 

 عدم محدودیت تعداد مخاطبان و کاربران 

 هماهنگی بیشتر با ذائقه نسل جدید 

 با استفاده از تاالرهای گفتگو، پیام های فوری و پست های الکترونیکی : تر با فراگیرانبرقراری ارتباط عمیق

 تری با فراگیران برقرار کرد. توان ارتباط عمیقهای آنالین میو ایجاد مجموعه

 های آموزشی حضوریهای شرکت در دورهحذف ترددها و هزینه 

 گ نهای آموزشی الکترونیکی هماهتوانند خود را با دورهتر میفراگیران راحت: تر فراگیرانهماهنگی راحت

 .دکنن

 رعت بیشتر از آموزش به شیوه سنتی است.س: در آموزش مجازی داشتن سرعت بیشتر 

 تر مسیر یادگیری در شکل و محتوااصالح راحت 

 

 نکته آخر اینکه : 

زاری های سخت افزیرساختو آموزش مجازی باید فرهنگ به کارگیری این شیوه ترویج شود برای استفاده بهینه از امکانات 

 از دیگر عوامل زیرساختی این نوع آموزش است.نیروی انسانی توانمند و تولید محتوای ارزشمند  .و نرم افزاری فراهم شود

رساختی در این زمینه و نمایان ساختن عدم های زیها، کمبودها و نقصشناسایی ضعففرصتی برای تواند میبحران کرونا 

های تلویزیونی به خصوص در مناطق مرزی و دور از های مورد نیاز در بخش اینترنت و شبکهتوازن در توزیع زیرساخت

به مثابه رشد و تعالی در این زمینه و باشد و این آنها  شناسایی این کمبودها و تالش در جهت بر طرف کردنو دسترس 

  است. نقطه آغازی برای تداوم در آیندهو خود بت شرایط به وجود آمده جنبه مث

 

 

 


