
Journal of New Approaches in Educational Sciences(JNAES) Original Article 

Winter-2022, Volume 4, No 4 DOI:  10.22034/NAES.2022.350419.1251 

ISSN: 2716-9766 
GrossMark 

 

Self-Direction in Learning, Self-Planning and                       

Self-Evaluation in the Days of Corona and Post-Corona 

among Students 

 

Meysareh Keramati 
1*

 

1 Secretary of Education, District 15, Tehran 

* Corresponding author: Secretary of Education, District 15, Tehran 
 

Received: 2022-07-05  Accepted: 2022-07-23 

 

Abstract 

Abstract The current research on the topic of remote self-management and self-planning is a 

topic that many researches are written about. Also, regarding the issue of self-evaluation in 

virtual space and examining the relationships and their effects on each other, there is a lot to 

think about. Researchers in the field of educational management have always exposed their 

scientific and research studies to the audience of this field. In the recent academic year, after 

the spread of the corona disease in the country, in order to take care of the students who are 

great social assets, I, like other colleagues, decided to carry out a part of our education far 

away from school. In the current research, an attempt has been made to expand this issue 

more and more precisely. In this research, due to the spread and epidemic of corona disease 

and demotivation of students, it is necessary to think of training for students so that they can 

study with interest in any situation and be able to plan for themselves and use learning tools. . 

Because today's policy in education is that we should not close education, and if schools are 

closed for taking care of students, education should continue and all processes should 

continue as before the holidays.  
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تقویت خود راهبری در یادگیری، خود برنامه ریزی و خود ارزشیابی در راههای ایجاد و 

 ایام کرونا و پسا کرونا در دانش آموزان
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 چکیده

پژوهش های زیادی نگارش می پژوهش حاضر با موضوع خود راهبری و خود برنامه ریزی از راه دور موضوعی است که در رابطه با آن 
شود. همچنین در رابطه با موضوع خود ارزشیابی در فضای مجازی و بررسی روابط و تاثیرات آنها بر روی هم نیز جای بسی تامل است. 

داده  پژوهش گران در رشته مدیریت آموزشی همواره بررسی های علمی و پژوهشی خود را در این رابطه در معرض مخاطبین این رشته قرار
اند. در سال تحصیلی اخیر پس از شیوع بیماری کرونا در کشور برای مراقبت از دانش آموزان که سرمایه های بزرگ اجتماعی هستند ، بنده 
هم مانند سایر همکاران تصمیم گرفتیم بخشی از آموزش و تربیت مان را در فضای دور از مدرسه به مرحله انجام برسانیم. در پژوهش حاضر 

شده است که این موضوع بیشتر و دقیق تر بسط داده شود. در این پژوهش با توجه به شیوع و همه گیری بیماری کرونا و بی انگیزه  تالش
شدن دانش آموزان باید به فکر آموزش هایی به دانش آموزان بود تا در هر شرایطی با عالقه به درس بپردازند و بتوانند برای خود برنامه 

بردهای یادگیری را به کار گیرند. چرا که سیاست امروز درآموزش و پرورش این است که نباید آموزش را تعطیل کنیم و اگر ریزی کنند و را
به خاطر مراقبت از دانش آموزان مدارس تعطیل شده است باید آموزش جریان داشته باشد و همه فرایندها مطابق قبل از تعطیالت تداوم 

 داشته باشد.
  

 

 آموزش ، تعلیم ، تربیت ، دانش آموزان ، کرونا کلیدی:واژگان 

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه 

در طول  مدیریت آموزشی پژوهشگران و محققین برتر در رشته
سالیان متوالی سعی بر این داشته اند که مطالعات گسترده ای بر 

و زیر مجموعه  خود راهبری و خود برنامه ریزی از راه دور روی
داشته باشند . به طور قطع به یقین باید گفت های پژوهشی آن 

و  خود راهبری و خود برنامه ریزی از راه دور که موضوع
پرداختن و وجوه مختلف و جنبه های گوناگون تحقیقاتی در این 

 رابطه می تواند راهگشای دقیقی در رابطه با علم آموزان عرصه

 .[1]باشد آموزشیمدیریت 

خود راهبری و  گفت که پرداختن به موضوعبه جرئت می توان 
یکی از اساسی ترین مسائلی است  خود برنامه ریزی از راه دور

به آن پرداخت و همچنین در  مدیریت آموزشی که می توان در
خود  این رابطه موضوع مهمی که جای بحث دارد موضوع

است. پرداختن به این موضوع می  ارزشیابی در فضای مجازی

 

http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=680909&_au=%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%B1%D9%87++%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C
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د های آموزشی غیر قابل وصفی را در اختیار تواند راهبر
 . [2]پژوهشگران قرار دهد

خود راهبری و خود برنامه  یکی از مهمترین مسائل پیرامون
است  خود ارزشیابی در فضای مجازی موضوع ریزی از راه دور

که می تواند نقش تعیین کننده ای را در رابطه با نتایج پژوهش 
 ایفا نماید. پژوهش گران ریت آموزشیمدی های پژوهشگران

خود راهبری و  بر این باورند که در رابطه با مدیریت آموزشی
می توان پژوهش های علمی و  خود برنامه ریزی از راه دور

مسائل پرمغز و پر محتوایی را ارائه نمود که یکی از مهمترین 
 .[1]است وزشیمدیریت آم این وجوه قابل پژوهش

فاکتور ها و محور  مدیریت آموزشی گونه که واقفیم در رشتههمان
های پژوهشی بیشماری وجود دارد که پرداختن به هر کدام از 
آن موارد می تواند یک سری از مشکالت اساسی را از نظام 
آموزشی و پرورشی کشور ما برطرف نموده و مرتفع سازد. چرا 

عاتی رنج می بریم و که متاسفانه در کشور ما از کمبود منابع مطال
هنوز خیلی مانده است که به نقطه  مدیریت آموزشی خصوصا در

قابل اعتماد و امیدوار کننده ای برسیم. بنا بر این نیاز است که 
تحقیقات و پژوهش  مدیریت آموزشی در این رابطه در رشته

 . [2]های قابل قبولی صورت گیرد
هایی از آموزشهای مجازی در در روزها و ماه های اخیر بخش 

تعطیالت طوالنی مدتی که بر اثر شیوع ویروس کرونا به 
ها را رو به مدارس  مدارس تحمیل شد فصل جدیدی از آموزش

کشور گشود، آموزشهایی که در برخی از کشورها سالهاست اجرا 
شود اما در کشور ما تجربه جدیدی است و در تعطیالت اخیر  می

 به صورت گسترده تجربه شد.بار   برای نخستین
البته پیش از این و در دوران جنگ، تجربه آموزش تلویزیونی 

آموزان را داشتیم و این بار با تحمیل تعطیالت طوالنی  دانش
مدت یک بار دیگر از ظرفیت تلویزیون برای آموزش دانش 
آموزان استفاده شد و البته در کنار آن فضای مجازی نیز بستری 

 آموزان بپردازند. علمان به آموزش مجازی دانششده است تا م
در سال تحصیلی اخیر بعد از گذشت نیمسال اول تحصیلی 
متاسفانه شاهد شیوع گسترده بیماری کرونا در جهان و بالطبع 
کشور عزیزمان شدیم. با توجه به اینکه به خاطر پیشگیری از 
 این بیماری مدارس تعطیل شدند و به ناچار آموزش به تعویق

می افتاد ، بنده تصمیم گرفتم که به بهترین شیوه ممکن آموزش 
های الزم را در زمان همه گیری بیماری کرونا به دانش آموزان 
عزیز بدهم . بنا بر این پژوهش خود را در این راستا شروع 

 .نمودم
خود راهبری و خود برنامه ریزی  آمار ها نشان می دهد موضوع

ین موضوعاتی است که جای بحث یکی از اساسی تر از راه دور
دارد و نقش تعیین کننده ای در نظرات اندیشمندان و 

دارد. آنچه حائز اهمیت است  مدیریت آموزشی پژوهشگران رشته
و  خود راهبری و خود برنامه ریزی از راه دور پرداختن به موضوع

می  خود ارزشیابی در فضای مجازی همچنین موضوعاتی چون
در پیش  مدیریت آموزشی ه ای را در عرضهتواند افق های تاز

خود  روی اندیشمندان باز کند.بنا بر این نیاز است که به موضوع
خود ارزشیابی در  و  راهبری و خود برنامه ریزی از راه دور

به صورت گسترده تری پرداخته شود و این  فضای مجازی
موضوع به مسائل پیش رو و چشم انداز های پژوهشی آتی بسط 

 .[3]شود داده
امر تعلیم و تربیت، مشارکت جدّی و همه جانبه را می طلبد که 
در یک سوی آن اولیا، یعنی نخستین معلمانِ فرزندان در خانه 
هستند و در سوی دیگر مربیان، یعنی معلمانِ دانش آموزان در 
آموزشگاه قرار دارند. اولیا و مربیان، همواره در تکوین تعلیم و 

یت فرزندان در تعامل هستند؛ بدین صورت که حاصل تربیت ترب
فرزندان در خانواده ها، به عنوان پیش نیاز و خمیرمایه شروع کار 
معلمان در مدارس است و حاصل کار مربیان در مدارس، تربیت 
عضوی مفید و آشنا به وظایف برای نهاد خانواده و اجتماع است. 

زشگاه یا اولیا و مربیان، تعاملی این تعامل و داد و ستد خانه و آمو
پیوسته و همیشگی است و محصول آن، تربیت نسلی پویا، با 
نشاط، دانش پژوه و با کفایت است که نقش مؤثری در سازندگی 
و خودکفایی کشور بر عهده خواهند داشت. متاسفانه در سال 
تحصیلی اخیر متوجه شیوع بیماری کرونا در ابعاد وسیعی شده 

بایست تمام تالش خود را در جهت آموزش دانش ایم و می 
 آموزان بدور از حضور در مدارس و جمع و تشدید بیماری نماییم.

سیاست امروز درآموزش و پرورش این است که نباید آموزش را 
تعطیل کنیم و اگر به خاطر مراقبت از دانش آموزان مدارس 

ایندها تعطیل شده است باید آموزش جریان داشته باشد و همه فر
بدون شک شیوع  مطابق قبل از تعطیالت تداوم داشته باشد.

ویروس کرونا در طول ماه های اخیر جان تازه ای به آموزش 
آنالین داده است. این شیوه از آموزش باید به عنوان گزینه ای 
جدی برای موسسه های مختلف و مراکز آموزشی مورد بررسی 

سوزی بزرگی خواهد  تقرار گیرد. در غیر این صورت موجب فرص
شد. هزینه های پایین تشکیل کالس های آنالین هر برندی را 
وسوسه خواهد کرد. نکته مهم در این میان تالش برای اجرای 
هرچه زودتر ایده مان در عرصه کسب و کار است. به این ترتیب 

مندی از شرایط موجود خواهیم  ما شانس مناسبی برای بهره
البته با تمام وجود مشکالت و های مجازی  داشت.آموزش

هایی که دارد با ابتکار و خالقیت معلمان در جریان است  کاستی
اند و  و آنها بدون آمادگی قبلی وارد میدان آموزش مجازی شده

های  کند با خالقیت خود، روش در این میان هر معلمی سعی می
درباره مشکالت  مختلفی را در آموزش مجازی به کار بگیرد.
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گردد،  ، عمده مشکل به فراهم نبودن بستر کار برمیموجود
آموزان  سرعت پایین اینترنت، نبود یک شبکه داخلی که دانش

رغبت به عضویت در آن داشته باشند از سایر مشکالت است، 
اتفاقی که در آموزش مجازی شاهد هستیم این است که حجم 

ی، هاست. هر فرد باالیی از کار مبتنی بر خالقیت شخصی معلم
با توجه به بضاعت شخصی خود، میزان و نحوه آشنایی با 

برد  های جدید و نیز دسترسی به امکانات، سعی در پیش فناوری
 کار تدریس دارد.

 

 پیشینه تحقیق

آنچه حائز اهمیت است این است که خود راهبری و خود برنامه 
ریزی از راه دور و موضوعات مربوط به آن تاثیر قابل مالحظه 

سائل پژوهشی در رشته مدیریت آموزشی دارد . مسائلی ای در م
که در این رابطه مورد بحث است شامل موارد زیادی می باشد 
که هر یک رابطه مستقیم و معنا داری با قضیه مذکور دارند. در 
این میان می توان به مقوله خود ارزشیابی در فضای مجازی 

ضای مجازی از اشاره نمود. در واقع مقوله خود ارزشیابی در ف
دیدگاه پژوهشگران موضوع ای غیر قابل اجتناب پیرامون خود 
راهبری و خود برنامه ریزی از راه دور می باشد. باید گفت 
موضوع خود ارزشیابی در فضای مجازی این موضوع را ثابت می 
کند که می توان در رشته مدیریت آموزشی افق های تازه ای را 

 . [2]بر روی محققین باز کرد
اگرچه عمده تحقیقات انجام یافته ی مرتبط، به چگونگی رابطه 

-اند، اما مطالعات محدودی به بررسی متغیردر این مقوله پرداخته

ی یک اند که اساس ارائههای  همبسته با آن اختصاص یافته
ای مؤثر است، به ویژه آنکه شکل رویکرد پیشگیرانه و مداخله

با خود راهبری و خود برنامه ریزی از راه  پژوهشگری در رابطه
های اخیر تغییر یافته است. اکثر دور و ماهیت آن در سال

خود راهبری و خود برنامه ریزی  محققان توافق دارند که مبحث 
از راه دور و رابطه آن با خود ارزشیابی در فضای مجازی از 

 . [3]مهمترین مسائل مورد انتظار در جامعه پژوهشی است
خود راهبری و خود اثر بخشی رابطه های غیر قابل اجتناب 

و خود ارزشیابی در فضای مجازی توسط  برنامه ریزی از راه دور
طیف وسیعی از پژوهش های علمی و آموزشی گزارش شده 

ها به این موارد می توان اشاره کرد: بررسی است که از جمله آن
برنامه ریزی از راه دور وخود ارزشیابی رابطه خود راهبری و خود 

اهمیت نگرش پیرامون خود راهبری و  ،[0]در فضای مجازی
خود راهبری و خود برنامه ، [7، ۱]دورخود برنامه ریزی از راه 

وضوع خود راهبری و خود م ،[6]ریزی از راه دور و مسائل مرتبط
،تحلیل خود [6]آموزشیبرنامه ریزی از راه دور در مدیریت 

ارزشیابی در فضای مجازی و رابطه با خود راهبری و خود برنامه 

و خود برنامه  تحلیل موضوع خود راهبری [6]دورریزی از راه 
و تحلیل خود ارزشیابی در فضای مجازی  [14]دورریزی از راه 

 .[11]آموزشیدر رشته مدیریت 
خود راهبری و خود  های پژوهش پیرامون یکی از بهترین روش

برنامه ریزی از راه دور، استفاده از نظرات پژوهشگران موفق 
وجه به اینکه مسائل مربوط به خود راهبری و خود است. با ت

-برنامه ریزی از راه دور ابعاد و جنبه های مختلفی را در بر می

ی اطالعات جامع از فاکتورهای تحقیقاتی مربوط گیرد، لذا ارائه
 . [12]به آن دشوار است

ون خود راهبری و ، پژوهش پیرام[11](1360)نوابخشاز نظر 
است،  2و خود هدایتی 1خود برنامه ریزی از راه دور خودگزینشی

ای که حاصل تراوش که دارای ساختار و قاعده می باشد؛ قاعده
و پیامدهای آموزشی  ذهن اندیشمندان است، ماهیتی متفاوت

 .سودمندی دارد
خود برنامه ه ما درباره ی موضوع خود راهبری و تاکنون در جامع

ریزی از راه دور در موسسات آموزش عالی و تأثیر آن بر خود 
ارزشیابی در فضای مجازی و عملکرد آن ها بررسی چندانی 
صورت نگرفته است فقدان ابزار مناسب برای ارزیابی پژوهش 
های صورت گرفته و استفاده از آن در فعالیت های آموزشی، 

موزشی به شدت به چشم کنفرانس ها و فراخوان های علمی و آ
 می خورد.

بسیاری از تحقیقاتی که در موسسات آموزش عالی صورت گرفته 
است بیشتر در مورد خود ارزشیابی در فضای مجازی و به صورت 
تئوری متمرکز است. اگر هر یک از راهبردهای اجرائی شده به 
طور کامل انجام نشود، شاید دیگر زمان آن رسیده باشد که به 

ناخت راهکارها و هم چنین احتماالت جدیدتری برای دنبال ش
مشخص کردن مسائل پژوهشی مربوط باشیم. با وجود اینکه 
مطالعات کمی و کیفی متعددی در مورد خود راهبری و خود 
برنامه ریزی از راه دور وجود دارد اما بیشتر پژوهش ها در این 

د زمینه کمی بوده است و در آن ها به موضوعات فرآیند خو
ارزشیابی در فضای مجازی که به عنوان یک فاکتور اصلی در 
خود راهبری و خود برنامه ریزی از راه دور مطرح می باشد توجه 
نشده است.با توجه به اثرات پژوهش علمی پیرامون مسائل خود 
راهبری و خود برنامه ریزی از راه دور و خود ارزشیابی در فضای 

جهت روشن شدن چگونگی مجازی الزم و ضروری بود تا در 
بررسی این موضوع پژوهش هایی انجام شود. با توجه به عدم 

های کافی در زمینه خود راهبری و خود برنامه ریزی از پژوهش
راه دور و نیز جدید بودن اجرای این پژوهش در جامعه مورد 

 .[1]یدمطالعه، پژوهش حاضر با هدف مذکور اجرا گرد
کل حاضر در کشور و اهمیت آموزش دانش در رابطه با مش

ای است که  آموزان باید خاطر نشان نمود که این عرصه
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ها را نشان بدهیم و معیار ارزیابی باید  بایدخالقیت و شایستگی
هایی پیدا کنیم که مطمئن باشیم این کار به  همین باشد و روش

د گیرد . امروز زمان اثبات شایستگی است و بای درستی انجام می
واکنش سریع و سنجیده به شرایط داشته باشیم و باید نشان 

کنیم و  توانیم در شرایط متفاوت تعادل برقرار می بدهیم که می
 دهیم . کار آموزش را به دقت انجام می

امروز زمان کسب سرمایه اجتماعی و ارتقای آن باشیم و  باید با 
ها  خانوادهآموزان سرمایه اجتماعی کسب کنیم و  مراقبت از دانش

بایدحضور ما را حس کنند .معیار درست بودن کار ما این است 
های شهادت بدهند که کار را به درستی  که تک تک خانواده

دهیم و ماموریت ما این است که انجام مطلوب این  انجام می
 ماموریت را پیگیری کنیم .

باید تا پایان سال تحصیلی بودجه بندی و زمان بندی دروس را  
های دو هفته اخیر جبران شود و ما باید  جام دهیم تا کاستیان

این اقدامات را شبانه روز پیگیری کنیم.تالش کنیم تا آموزش و 
پرورش برای  مشکالت جامعه پاسخ مطلوب و مناسبی پیدا کند 
چراکه فرهنگیان همیشه بهترین گروه مرجع جامعه بودند و مورد 

شرایط  تماد افزایش پیدا کند.اعتماد جامعه هستند و باید این اع
فعلی می تواند محک خوبی برای انجام اقدامات، مشارکت 
متوازن و پاسخگویی فرا دستگاهی باشد. اقدامات دیگر دستگاه 
ها برای تحقق برنامه های آموزش و پرورش را باید مغتنم 
دانست و متقابال آموزش و پرورش هم باید با تنظیم گری و 

چارچوب های همکاری از حیث محتوایی،  تدوین سازوکارها و
فنی، اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و...استمرار فرآیند یادگیری 
موثر را بر بستر فضای مجازی در شبکه رشد و شاهد، شبکه 

 ملی یادگیری کشور را فراگیر نماید.

کاستی های برنامه ریزی جهت آموزش مجازی و از راه دور  را 
 افت :در عوامل ذیل می توان ی

ضعف آموزشگاه در برقراری ارتباط با اولیاء و اطالع رسانی 
 صحیح و به موقع در زمان قرنطینه خانگی

ضعف در برنامه ریزی و عملکرد یا  ناهماهنگی در نگرش ها  و 
 تصمیم گیری ها

فعال نبودن دانش آموزان برنامه ریزی جهت آموزش مجازی و   
 از راه دور  

نبود امکانات برای جلب اولیا  به مشارکت  برنامه ریزی جهت 
 آموزش مجازی و از راه دور  

گیری  های آموزشی مجازی توسط معلمان و پی راه اندازی کانال
های مجازی  آموزش دروس مختلف نیز مکملی بر آموزش

دهد که معلمان هنگام  است و این امر نشان می سراسری شده
 .اند شان غافل نشده وظایف تعطیلی مدارس هم از

های آموزشی مدارس نیز در این ایام بیکار  مدیران و معاون
آموزان وظایف زیر را  اند و در راستای تعلیم و تربیت دانش نبوده

 :برعهده دارند
های اجتماعی ایجاد شده  های درسی که در شبکه نظارت بر گروه

 .است
 .گیرد ی قرار میهای درس نظارت بر محتوای درسی که در گروه 

آموزان مناطقی که دسترسی  نظارت بر ارسال درسنامه به دانش
 .به اینترنت ندارند

ها و محتوای  معلمی فقط سر کالس بودن و آموزش کتاب
درسی نیست و معلم در هر مکان و زمان برای پیشرفت دانش 
آموزان خود فداکاری و خدمت می کند کودکان و نوجوانان 

ی  جهانی، عامالن قدرتمند تغییر و نسل آینده امروز، شهروندان
مراقبین، دانشمندان و پزشکان جهان ما هستند. هر بحران، 
فرصتی است برای کمک به کودکان و نوجوانان برای یادگیری، 

آوری و در نهایت،  تمرین مهربانی و شفقت، و افزایش تاب
تر و دلسوزتر. داشتن اطالعات درست  ای امن ساختن جامعه

های  باره بیماری کرونا به از بین بردن ترس و نگرانیدر
کند و آنها را برای  آموزان نسبت به بیماری کمک می دانش

شان آماده  مقابله با هرگونه پیامد ثانویه بیماری بر زندگی
سازد. همانطور که می دانیم کرونا دسته ای از بیماری های  می

نفلوانزا و سارس سرماخوردگی است که ما پیش از این با نوع آ
کرونا .نام گرفته است 16آن آشنا بودیم. اما این نوع جدید کووید 

میالدی مشاهده شد و تا سال  167۱ویروس اولین بار در سال 
مطالعه بر روی این دسته از ویروس ها ادامه داشته  1664
پرندگان و پستانداران به طور معمول هدف شیوع این .است

د که تا اکنون هفت مدل کرونا ویروس بیماری اند. گفته می شو
 .کشف شده است

از نظر واژه شناسی کرونا به معنی تاج است. چون ویروس کرونا 
در اواخل  16کووید .شبیه به تاج است به این نام خوانده می شود

میالدی یعنی همین دو سه ماه پیش در چین شیوع  2416سال 
 .پیدا کرد

ن در حیوانات مشاهده شده پیش از ای 16بیماری کرونا کووید 
بود. اما در انسان برای اولین بار است که این بیماری مشاهده 

کم خطرتر از انواع  16خوشبختانه ویروس کرونا کووید .می شود
قبلی آن است و با رعایت نکات بهداشتتی فردی و جمعی می 

 توان از شیوع و گسترش آن جلوگیری کرد.
-گیری بیماری کووید خیر همهدر چند ماه و خصوصا چند هفته ا

نظر از تمام  المللی تبدیل شده است. صرف به یک بحران بین 16
های اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی ناشی از آن، یکی از  پیامد

های آموزشی  ترین نتایج آن تحت تاثیر قرار دادن نظام محسوس
کشور از پنج قاره )تا این لحظه بنابر آمار یونسکو(  06در حداقل 
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کشور تا کنون به طور  26های  بوده است. مدارس و دانشگاه
آموز و  میلیون دانش 361سراسری تعطیل شده و بیش از 

میلیون  10دانشجو در این کشورها و از جمله در ایران بیش از 
 اند. نشین گشته میلیون دانشجو خانه 3.6آموز و نزدیک به  دانش

در واکنش به یک  تعطیلی سراسری مدارس ولو به مدت کوتاه و
کند و  اضطرار خسارات سنگینی را بر جامعه و اقتصاد وارد می

های فقیر و  البته مانند بسیاری مسائل دیگر کودکان و خانواده
 دهد. محروم را بیش از دیگران در تنگنا قرار می

 

برخی از پیامدهای منفی تعطیلی مدارس از قول 

 یونسکو عبارتند از:
ها به طور معمول مسئول  توقف در یادگیری: مدارس و دانشگاه 

های مورد نیاز برای رشد و  آموزش و انتقال دانش و مهارت
پیشرفت کودکان و جوانان همچنین توسعه کشورها هستند. 

آموزانی که عملکرد  تعطیلی مدارس خصوصا برای دانش
و تری دارند و نیازمند مداومت در یادگیری  تحصیلی ضعیف

رسیدگی و پیگیری توسط معلم هستند، اثرات منفی بیشتری 
 اندازد. گذارد و آنها را از ریتم درسی عقب می باقی می

از مهمترین راهکارها در امر آموزش در این برهه آموزش 
مجازیست . چرا که در این ایام، آموزش مجازی را همانند روش 

ریکالس کالس درس معکوس اجرا کنند.یکی از آبشخورهای فک
است که « رویکرد یادگیری تلفیقی/ ترکیبی»درس معکوس، 

طی آن تدریس و سخنرانی به کمک تدریس برخط)آنالین( و 
امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات به بیرون از کالس درس 

شود. از دیگر مبانی نظری مستتر در ژرفنای کالس  محول می
ق گروه آموزش از طری»توان به راهبرد  درس معکوس می

کرد و مبانی نظری بارز دیگر در روش کالس  اشاره« همساالن
درس معکوس برگرفته از روش ساختارگراییاست و الگوی 

درسی در کالس درس معکوس شامل یک تغییر در  ریزیبرنامه
های ها و مسئولیتساختار کالس درس خواهد شد که نقش

روند  های علمی، نظارت بر متفاوتی از قبیل مدیریت گروه
آموزان، تهیه نوار ویدیو یا پاورپوینت یا  پیشرفت درسی دانش

جزوه درسی برای مبحث درسی جدید را برای معلم به منظور 
آموزاندر خارج  استفاده خارج از کالس شاگردان و یادگیری دانش

کند. فضای مجازی ظرفیت مناسبی   از کالس درس ایجاد می
و باید از این فرصت برای تداوم تحصیل علم و دانش است 

 استفاده کرد.
مهمترین راهکارها در امر آموزش در این برهه آموزش 
مجازیست . چرا که در این ایام، آموزش مجازی را همانند روش 
کالس درس معکوس اجرا کنند.یکی از آبشخورهای فکری 

است « رویکرد یادگیری تلفیقی/ ترکیبی»کالس درس معکوس، 

انی به کمک تدریس برخط)آنالین( که طی آن تدریس و سخنر
و امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات به بیرون از کالس درس 

شود. از دیگر مبانی نظری مستتر در ژرفنای کالس  محول می
آموزش از طریق گروه »توان به راهبرد  درس معکوس می

کرد و مبانی نظری بارز دیگر در روش کالس  اشاره« همساالن
فته از روش ساختارگرایی است و الگوی درس معکوس برگر

درسی در کالس درس معکوس شامل یک تغییر در  ریزیبرنامه
های ها و مسئولیتساختار کالس درس خواهد شد که نقش

های علمی، نظارت بر روند  متفاوتی از قبیل مدیریت گروه
آموزان، تهیه نوار ویدیو یا پاورپوینت یا  پیشرفت درسی دانش

رای مبحث درسی جدید را برای معلم به منظور جزوه درسی ب
آموزان در  استفاده خارج از کالس شاگردان و یادگیری دانش

کند. فضای مجازی ظرفیت   خارج از کالس درس ایجاد می
مناسبی برای تداوم تحصیل علم و دانش است و باید از این 

 فرصت استفاده کرد.
 وظیفه معلمان در این ایام عبارت است از:

 آموزان قرار دادن مطالب درسی مناسب و مفید برای دانش -
تسهیل در آموزش با ارایه پاسخ آسان به اشکاالت  -

 آموزان دانش
توانند برای تهیه مطالب آموزشی از  معلمان در صورت نیاز می

 های علمی آموزشی رایگان استفاده کنند. سایت
ها  وادههای مجازی از دلواپسی خان شدن آموزش اکنون با فعال

 است. برای فرزندانشان کاسته شده
آموزان است. به این  وظیفة اولیا همراهی با معلمان و دانش

منظور الزم است تا با نظارت و هشیاری کامل، اینترنت را در 
  شان قرار دهند. اختیار فرزندان

با ابتکاراتی قابل توجه با تشکیل گروه های درسی در شبکه 
اوم امر آموزش و برقرای ارتباط هرچه های اجتماعی سعی در تد

بیشتر مجازی با دانش آموزان دارند با ارایه تکالیف و رفع 
اشکاالت درسی در شبکه های اجتماعی فرایند تعلیم و تریبت را 
هرچه بیشتر فعال کرده اند و نتیجه این امر زمانی به ثمر می 

یت نشیند که اولیا نیز این برنامه ریزی قابل تحسین را حما
نمایند. در این ایام اولیا الزم است با رعایت موارد زیر با معلمان 

 اند از: شان همکاری نمایند. این موارد  عبارت و فرزندان
 آموزان ایجاد محیطی آرام و بی استرس برای دانش -
نظارت بر استفاده دانش آموزان از برنامه های آموزشی که از  -

 تلویزیون پخش می شود 
آموزان دوره متوسطة اول و  نظارت آگاهانه بر استفاده دانش  -

 دوم از اینترنت
 آموزان فراهم کردن اینترنت برای دانش -
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در اختیار قرار دادن گوشی همراه به فرزندان دوره متوسطة  -
 اول و دوم

شود تا آموزش مجازی را همانند  آموزان توصیه می به دانش -
با دقت به مطالب توجه کنند و  آموزش مدرسه ای جدی بگیرند.

 شان باشند. درصورت اشکال حتما بدنبال پاسخ سواالت
شان در یادگیری کمک کنند در  توانند به فرزندان اولیا اگر می

تواند به فرزندشان در  صورت مابین اقوام از کسی که می غیر این
برای بسیاری از کودکان در  یادگیری کمک کند، یاری بخواهند.

جهان تنها گزینه برای دریافت آموزش رفتن به مدرسه و سراسر 
تکیه بر دانش معلم است. آموزش در خانه حتی اگر همراه با 

ها یا اینترنت( باشد،  ارایه دروس به صورت از راه دور )رسانه
مستلزم حضور والدین در منزل و همراهی آنها در روند آموزش و 

است. مسلم است که رسیدگی به تکالیف و پایش یادگیری آنها 
رود والدینی که از سواد کافی برای پیگیری دروس  انتظار نمی

فرزندانشان برخوردار نیستند و یا امکان ماندن در خانه و 
رسیدگی به دروس را ندارند، بتوانند جایگزین مناسبی برای 

 های درس حضوری در مدارس باشند. ها در کالس معلم
تقریبا از ابتدای اعالم شیوع ایران یکی از کشورهایی است که 

ای و سپس سراسری مدارس و  بیماری اقدام به تعطیلی منطقه
ها نمود. نحوه برخورد ایران با مسئله تعطیلی مدارس و  دانشگاه

 اقدامات جایگزین به دو شکل عمده انجام گرفته است:
 

 الف( شبکه تلویزیونی آموزش
استفاده از زیرساخت های آموزشی جایگزین به سرعت با  برنامه

شبکه آموزش از تلویزیون کشور پخش شد و تالش شد که 
تقریبا روزانه تمام مقاطع تحصیلی از ابتدایی تا پایان متوسطه، 

 ای داشته باشند. شده برنامه درسی مشخص و از پیش اعالم
 

 ب( آموزش مجازی از طریق اینترنت
رای استفاده از های آماده و آزمون شده ب در وضعیت فقدان پلتفرم

های اجتماعی تنها محمل  روش آموزش الکترونیک، شبکه
اند. با توجه به اینکه تا  ارتباطی بین معلمان و شاگردان شده

کنون دستورالعمل مشخصی برای مدارس از طرف وزارت 
آموزش و پرورش ابالغ نشده، همچنین وضعیت سال تحصیلی و 

ست، مدارس به زمان بازگشایی ایمن مدارس نیز نامشخص ا
ای، خودجوش و کامال متفاوت شروع به اقداماتی  صورت سلیقه

آموزان  در جهت برقراری ارتباط بین کادر آموزشی و دانش
های داخلی و  رسان های موبایل و پیام اند. استفاده از اپ نموده

خارجی به نظر فعال تنها جایگزین کالس درس باشند. در 
های  ی پرمخاطب و دارای قابلیتها رسان وضعیت فیلترینگ پیام

اپ و اینستاگرام جور  مختلف همانند تلگرام، در حال حاضر واتس

رسانی و رد و بدل  های درس را کشیده و محل اطالع کالس
 اند. تکالیف و دروس شده

مدت نیز چندان بدون چالش  البته این وضعیت حتی در کوتاه
فضای مجازی  ها از امکانات نیست. از جمله اینکه همه معلم

نوشتاری مفید -تصویری-برای تهیه و تولید محتوای صوتی
برای ارائه دروس خود اطالع ندارند و در این زمینه از قبل 

اند تا بتوانند محتوای با کیفیت و تاثیرگذاری آماده  آموزشی ندیده
 کنند.
اپ، اساساً برای امر آموزش طراحی و  هایی نظیر واتس رسان پیام

اند لذا از امکانات کافی برای بارگذاری مطالب  نشدهسازی  مناسب
آموزشی، تکالیف درسی و نیز پرسش و پاسخ در فضایی جداگانه 

ها اغلب موجب سردرگمی و  برخوردار نیستند لذا انبوه پیام
 شود. حواسپرتی دو طرف می

به نظر من در این حوزه نمی توان تجربه های دیگر کشورها را 
برداری کرد. باور بنده این است که ایران  عینا اجرا و یا کپی

یکی از کشورهای پیشرو در حوزه بهره مندی متناسب از فرصت 
های فناوری و آموزش های تلفیقی و استفاده از فرصت های 
فناوری اطالعات و ارتباطات است. تجربیات و دستاوردهای 
ایران در حوزه آموزش و پرورش مناسب و دارای الگوهای قابل 

ه می باشد؛ شاید بزرگترین چالش عدم توازن اقدامات عرض
دستگاه ها در سطح کالن و گستردگی باالی مدارس و تعداد 
آن،  محدودیت منابع و امکانات برای پوشش همه مدارس در 
نظام آموزشی باشد. تجویز های متنوع مبتنی بر برنامه درسی و 

عدد دیگر پداگوژی آموزشی کشور محل تامل بوده و یا عوامل مت
که سبب شده تا تصویر شفافی از مواجهه آموزش و پرورش 

 نداشته باشیم.
در اقدام اول شماره تلفن های والدین دانش آموزان را به صورت 
لیست دراوردم و از طریق پنل اس ام اس به صورت روزانه با 

 آنها در ارتباط بودم.
در ارتباط در اقدام بعدی لیست برنامه های آموزشی تلویزیونی را 

با کالس و دروس مربوطه تهیه نموده و در قالب برنامه روزانه با 
 اولیای دانش آموزان هماهنگ می نمودم.

بعد از این اقدام از طریق شبکه های پیام رسان داخلی در بستر 
اینترنت داخلی با دانش آموزان در ارتباط بودم. در این بخش 

و تولید محتوا در آورده فایل های درسی را به صورت پاور پوینت 
و با دانش آموزان به صورت تعاملی از طریق گروه آموزشی به 

 آموزش و یادگیری می پرداختم.
با عضویت در شبکه و سیستم شاد زمینه کامل و دقیقتری جهت 
ارتباط تعاملی با دانش آموزان فراهم گردید که باعث تکمیل 

نیز موظف بودند  برنامه های آموزشی و یادگیری می شد. والدین
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از طریق ارسال پیامک و یا در فضای مجازی نتایج حاصله را 
 گزارش دهند.

 

 نتیجه گیری
ویروس کرونا تمام جهان را دربرگرفته و طبق اعالم یونسکو 

آموزان دنیا تحت تاثیر قرارگرفته و  درصد دانش 64بیش از 
های رسمی آنها تعطیل شده است. این شرایط به گونه  آموزش

ای است که از جنگ جهانی دوم به این سو، نظیر چنین 
ایم و تاثیر آن در کشورهای مختلف، متفاوت  ای را نداشته حادثه
برخی کشورها آموزش های مجازی را از گذشته به صورت  است.

جدی دنبال کرده و بسترهای آن را فراهم کرده بودند و مسلما 
ر برخی آمادگی بیشتری در این شرایط داشتند؛ اما د

های مجازی به صورت جدی دنبال نشده که  دیگرآموزش
 .گیرد متاسفانه کشور ما نیز درهمین ردیف قرار می

شود  هاست درباره آموزش مجازی در کشورمان صحبت می سال
اما تا کنون به صورت جدی وارد فاز عملیاتی نشده بودیم؛ اما در 

اقداماتی شرایط خاص کنونی این نوع آموزش ها پررنگ شده و 
در حال انجام است.بیماری کرونا و هراس از ابتالی به آن 

ها است اما  ای فراموش نشدنی در این روزها برای خانوداه دغدغه
گیری  های ایرانی و پی های مجازی در سطح خانه حضور آموزش

آموزان  ها و دانش ای جدید برای خانوداه امر تعلیم و تربیت تجربه
است. حضور  اولیا و مربیان ایجاد کردهاست و همدلی را بین 

های مجازی و توجه به آنها و کیفیت  آموزان در کالس دانش
آموزان حایز اهمیت است که  شده به دانش مطالب ارایه

اند تا از  خوشبختانه در این زمینه معلمان فداکار دست به کار شده
اتالف وقت فرزندان این مرز و بوم جلوگیری شود.اکنون که 

آموزان در  یم بر این شده برای مقابله با ویروس کرونا، دانشتصم
منزل بمانند، بهترین روش برای تداوم امر تعلیم و تربیت 

های مجازی)آموزش با روش کالس درس معکوس(   آموزش
است. برای این منظور ضروری است مدیران مدارس، خانواده ها 

ر کیفیت و دانش آموزان با همراهی و هماهنگی با معلمان د
ها تالش کنند. طبق مفاهیم سند تحول  هرچه بیشتر این آموزش

بنیادین، مدرسه صرفا یک محیط فیزیکی نیست بلکه یک 
مفهوم ترکیبی و به نوعی حلقه وصل معلم، دانش آموز، خانواده 

دهیم اما درعمل  و سازمان است. ما شعار مدرسه محوری می
ای مدرسه  حرفه مدرسه محوری به این معناست که هم تخصص

ریزی داشته باشد. برنامه ویژه   دیده شود و هم اختیار برنامه
مدرسه )بوم( گام خوبی در راستای تحقق مدرسه محوری است 

های حضوری و  باید آموزش که اگر انجام شود کارامد است.
فیزیکی را با فناوری اطالعاتی ادغام کنیم که مدرسه هوشمند 

ه تعطیلی مدارس را به علل مختلف بخشی ازآن است. ما هرسال

همچون آلودگی هوا، سیل، زلزله وغیره شاهدیم. اگر در آن 
مواقع آموزش مجازی را اجباری و آن را تمرین می کردیم در 

 شدیم. مواجهه با تعطیلی ناشی از کرونا کمتر دچار مشکل می
فرصت طالیی برای آموزش و پرورش در جهت تحقق سیاست 

حول آفرین که در شرایط عادی امکان بروز ها و چرخش های ت
و ظهورش نبوده، فراهم شده است. همه جا کانون یادگیری شده 
و کانون های یادگیری از مدرسه به خانواده و به سایر مکان 
های فرهنگی و تربیتی گسترش یافته و نظام پژوهش محور در 
فرآیند یادگیری محقق می گردد. دانش آموز به عنوان کنشگر 

 صلی و پژوهشگر بعنوان دانش آموز پژوهنده ایفای نقش کند.ا
 

 پیشنهادات 
امر آموزش و تربیت دانش آموزان و توجه به آموزش و پرورش 
را باید در اولویت های اصلی قرار داد و در این راستا نباید مقهور 
ضعف و محدودیت شد. وجود محدودیت ها و یا ضعف در 

مانع شکل گیری شبکه یادگیری  هریک از اجزای این طرح نباید
ملی و ارائه خدمات بایسته باشد بلکه باید با مهیا نمودن همه 
ظرفیت ها و فرصت های ممکن نحوه بهره مندی متفاوت را 
برای همه دانش آموزان، معلمان و خانواده ها میسور کرد و با 
بسیج همه توانمندی ها از دولت، نهادهای مردمی، خیرین و  

ا جهاد آموزشی و پرورشی را با  تامین منابع و امکانات خانواده ه
و  بسته یادگیری ویژه برای همه بخصوص مناطق کم برخودار 
مهیا نمود و درس های این دوره را برای گسترش و فراگیر 
کردن قانونمند خدمات ارزش افزوده را برای آموزش و پرورش 

 تراز سند تحول فراهم نمود .
های همکاری مستمر و نقش پذیری ها در تعریف نشدن سازوکار

یک پلتفرم یکپارچه، عدم دسترسی مناسب به زیر ساخت های 
پویا و محدویت های دسترسی، نبود پنهای باند پاسخگو برای 
استفاده آموزشی و یا هزینه های مرتبط با آن برای خانواده، نبود 

ایه محتواهای فراگیر متناسب با برنامه درسی برای دوره ها و پ
مختلف تحصیلی، محدودیت منابع و خدمات محتوایی با توجه 
به توانمندی های دانش آموزان، فراهم نبودن محیط های 
یادگیری شخصی متناسب با توانمندی ها و ظرفیت دانش 
آموزان، عدم بهره مندی بخش قابل توجهی از دانش آموزان به 

در تجهیزات سخت افزاری از جمله محدودیت هایی است که 
ارائه آموزش الکترونیکی در شرایط فعلی وجود داشته و می تواند 
چالش اصلی برقراری عدالت آموزشی باشد؛ در عدالت آموزشی 
توجه به مناطق کم برخوردار در اولویت بوده چرا که دسترسی 
های الکترونیکی مناسب نیست و یا خانواده ها توان تامین 

با ورود  ی مجازی را ندارند.ابزارها و وسایل ارتباط به شبکه ها
فرآیند یادگیری و یاددهی در فضای مجازی نباید حاکمیت 
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برنامه درسی، حاکمیت اصول و ارزش ها در نظام آموزش و 
پرورش را نادیده بگیریم و به نظام آموزشگاهی بسنده کنیم؛ این 
بزرگترین خطای استراتژیک است که بعدها گریبان نظام آموزش 

گیرد. مثل کنکور که معضل بزرگ نظام تعلیم و  و پرورش را می
 تربیت است.

بسیاری از معلمان از ارسال مطالب درسی با استفاده از تلگرام و 
کنند اما در حال حاضر به  های اجتماعی استفاده  می  سایر شبکه 

معلمان و دبیران و افرادی که در استفاده از جئوجبرا یا سایر 
شود که مطالب ریاضی  توصیه میافزارها مهارت دارند  نرم

یا پویا نمایی در اختیار سایر  GIFهای  مربوطه را با خروجی
 همکاران و دانش آموزان قرار دهند.

افزارهای تولید محتوای  ممکن است برخی از همکاران از نرم 
افزار  توان از یک نرم الکترونیکی استفاده کنند . خیلی ساده می

گذاری دانش  کرد . این به اشتراکضبط صفحه دسکتاپ استفاده 
تجربه  از سوی افراد باصالحیت نقش مهم منتورینگ افراد کم

کند. در پژوهشی که پیشتر به آن  توسط افراد باتجربه را ایفا می
اشاره شد معلمان و دبیران اظهار کردند که بسیاری از تجارب را  

از صورت  غیر رسمی از همکاران خود مثالً با استفاده   به
 اند. تماشای فیلم تدریس آنها در تلگرام به دست آورده

اینجاست که دسترسی امن به شبکه مدارس ضروری به نظر 
آموزان و معلمان مدارس مختلف سراسر کشور  میرسد تا دانش

باهم در ارتباط باشند و به بحث و بررسی در خصوص مباحث 
 درسی بپردازند

رند که امکان تدریس آنالین افزارهایی وجود دا ناگفته نماند نرم
کنند   های مجازی را فراهم می یا مدرسه آنالین یا همان کالس

افزارها رایگان و برخی دیگر مستلزم پرداخت  برخی از این نرم
ها تدریس یک درس  توان با استفاده از آن هزینه هستند که می

ند افزارها نیازم را طراحی کرد. هرچند استفاده از برخی از این نرم
 های دیجیتال است.  سطح باالتری از دانش و شایستگی

شود که با نظارت خود حداقل  به والدین محترم نیز توصیه می
افزاری را برای برقراری ارتباط  افزاری و نرم های سخت زیرساخت

آموز با معلم خود فراهم کنند. گذر از این بحران هم کاری  دانش
ش آموزان سراسر کشور را و مشارکت کارشناسان، معلمان و دان

 طلبد. می
 

 سایر راهکارها و پیشنهادات

 دادن درسنامه ب بچه ها 

  تهیه فیلم های تدریس و ریختن روی فلش و تحویل به
دانش آموز واستفاده از متن های چند رسانه ای مثل متن؛ 

 گرافیک؛ انیمیشن های آموزشی در فایلها

  مناطق کم اهدای تبلت به دانش آموزان بی بضاعت در
 برخوردار

 آموزش دانش آموزان جهت استفاده از کالسهای مجازی 

 رایگان بودن بسته های اینترنتی برای اهداف آموزشی 

  ارتقا دادن سطح اپلیکیشن شاد 

  آماده کردن زیر ساختها و بستر سازی الزم برای تقویت
 اینترنت در مناطق روستایی

 
 واژه نامه 
1. Self-selection خودگزینشی 

2. Self-directed خود هدایتی 
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