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شناسایى نظام مسائل آموزش مجازى مدارس
 در دوران کرونا با رویکرد فراترکیب
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چکیده:
آموزش ها،  شدن  غیرحضورى  و  کرونا  ویروس  شیوع  به واسطه  مجازى  آموزش  اخیر  سال هاى  در 
پژوهش هاى متعددى پیرامون وضعیت شناسى آموزش مجازى مدارس منتشر شده است. ازاین رو هدف 
از  پس  اساس،  این  بر  است.  فراترکیب  روش  با  مجازى  آموزش  مسائل  شناسایى  پیش رو،  پژوهش 
به عنوان  کد  درمجموع 47  پژوهش،  این  نتایج  پایه  بر  گردید.  انتخاب  اثر  متعدد 17  مقاالت  بررسى 
فرصت و 79 کد آن به عنوان چالش تعیین گردید. بر این اساس، فرصت ها و چالش هاى آموزش مجازى 
در شش مؤلفه و در سه سطح تقسیم شدند. یافته هاى حاصل از این پژوهش حاکى از آن است که از 
میان مؤلفه هاى موجود، صرفًا دو مؤلفه بهره ورى و سازمانى، فرصت هایش بیشتر از چالش هایش بوده 
و در میان سایر مؤلفه ها، چالش ها از 1/5 تا بیش از 3 برابر بیشتر از فرصت هاى موجود در آن مؤلفه 
در میان منابع مختلف بوده است. همچنین بیشترین نسبت چالش براى مؤلفه اجتماعى- زیستى و 

بیشترین نسبت فرصت براى مؤلفه بهره ورى بوده است.
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مقدمه
تعلیم و تربیت در هر کشورى از اهمیت بسزایى برخوردار است و هر جامعه بر اساس ویژگى ها 
و ارزش هاى حاکم بر آن مدلى را در جهت استقرار نظام تعلیم و تربیت پیاده مى نماید. نظام 
آموزشى یکى از مهم  ترین ارکان هر نظام اجتماعى به شمار مى رود. آموزش به عنوان عامل 
اصلى تربیتى و مهم ترین مؤلفه اثرگذار بر ساختار یک جامعه و  پرورش نسل آینده در فرآیند 
انتقال دانش است (Lilian, 2016: 69). نظام آموزشى هر جامعه اى مبتنى بر همان جامعه 
سازمان مى یابد درنتیجه همواره حالتى سیال داشته و برساخته مى شود و با شکل گیرى فناورى 
جدید در آن زمانه، خود را بازسازى مى کند تا بتواند حرکت خود را تداوم بخشد. درواقع آموزش، 
نهادى مستقل از سایر نهادها نیست و هر تغییر در جوامع بشرى مى تواند بر نظام آموزشى و 
محتواى آن اثرگذار باشد، همان گونه که خود آموزش مى تواند عاملى بر تغییر و تحول سایر 
نهادها و خود جوامع باشد؛ بنابراین، نهاد آموزش بر سایر نهادها، اثرگذار بوده و اثرپذیر است. 
در قرن اخیر که عصر گذر از دوره صنعتى به دوره اطالعات و ارتباطات است، تعلیم و تربیت 
نسبت به دوران گذشته هم ازنظر کمیت و کی فت و هم ازنظر سرعت، به شیوه چشم گیرى دچار 
تربیت  و  تعلیم  نظام  اخیر  دوران  در   .(Mehrmohammadi, 2004: 31) است  شده  تحول 
رسمى کشور به سبکى معمول زمانه خود را سپرى  مى نمود. این در حالى است که گسترش 
فناورى هاى نوین بسیارى از امور جوامع را دستخوش تغییرات نموده، به گونه اى که تحت تأثیر 
فضاى مدرنیته و فرهنگ ناشى از گسترش فناورى هاى نوین بر آن است تا بُعد زمانى و مکانى 
را تقلیل داده تا افراد با سرعت بیشترى بتوانند از یکدیگر آگاهى پیدا نموده و تجارب خود را به 
اشتراك بگذارند. به عقیده توماس کوهن1، مدل پیشرفت علم، تحول از یک پاردایم به پاردایمى 
دیگر است. به شیوه اى که در مدت زمان طوالنى پاردایم علم تغییر نکرده و درنهایت بر اثر یک 
تحول آن پارادایم در هم مى شکند و نگرش علمى به وجود مى آید که پس  از مدتى پارادایمى 

جدید به وجود مى آورد و دوره جدیدى از علم آغاز مى گردد (کوهن، 1396: 37).
از ابتداى دهه 80 و با ورود عمومى اینترنت در کشور و گسترش استفاده از رایانه، برخى 
را بر آن داشت که به تدریج شیوه نظام آموزشى حضورى را به شیوه آموزش مجازى تبدیل 
نمایند و در همین راستا در همان سال هاى ابتدایى دهه 80 برخى پژوهش هایى ازجمله بغزیان 
و جلیلى (1382)، اکرمى و دیگران (1382)، نصیرى و فتحى واجارگاه (1384)، خوش چهره، 
 ،(1385) (1385)، سرکشیکیان  نظرى   ،(1385) حسین زاده   ،(1384) منصورى  و  حمیدى 
فرآمدى (1386)، کریمیبالن (1386)، سهرابى و حقانى (1386) و مسعودى (1386) پیرامون 
امکان سنجى آموزش هاى مجازى صورت پذیرفت. بااین حال آموزش هاى مجازى هیچ گاه به 
مدارس دولتى زیر نظر آموزش وپرورش ورود پیدا نکرده و اغلب در نظام دانشگاهى محصور 

1. Thomas Kuhn



      سال دوم
شماره دوم

تابستان 1401
31

شناسایى نظام مسائل آموزش مجازى مدارس در دوران کرونا با رویکرد فراترکیب

ماند. در این میان برخى بر این باور هستند که شیوه نظام آموزشى باید با توجه به رخدادهاى 
تازه در عرصه جهانى تغییر نماید. به عبارتى دیگر، تغییرات سریعى که در محیط پیرامون در حال 
شکل گیرى است، اجراى نظام هاى مجازى به منظور ار ائه خدمات و فناورى هاى جدید درزمینۀ 
تدریس و یادگیرى را به یک نیاز اساسى تبدیل کرده است (Wang, 2003: 8). با این حال 
نظام دانشگاهى نیز که بر اساس ابالغ  وزارت علوم، آموزش مجازى را دنبال مى کرد با توجه به 
مشکالت زیرساختى ارتباطى و عدم وجود امکانات و نا آشنایى برخى اساتید و دانشجویان دچار 
اخالل هایى بود. به نحوى که ضعف ساختارهاى فرهنگى ازجمله مشکالت بارز قابل  مشاهده 
آن است، به طورى که بسیارى از دانشجویان و حتى اساتید با مزایا و معایب این روش آشنایى 

ندارند (قائم مقامى تبریزى، 1397: 234).
صاحب نظران  سوى  از  شده  طرح  چالش هاى  باوجود  کشور  رسمى  تربیت  و  تعلیم  نظام 
همچنان در بستر آموزش حضورى به فعالیت خود ادامه مى داد تا در اسفندماه 1398، ویروس 
دوم  نیمسال  در  آموزش وپرورش  و  عالى  آموزش  کرد.  پیدا  گسترش  کشور  سراسر  در  کرونا 
به  کشور  در  فوق العاده  وضعیت  اعالم  از  ناشى  که   شدند  روبه رو  دشوارى  شرایط  با  تحصیلى 
دلیل همه گیرى ویروس کرونا و گسترش بیمارى COVID-19 بود (وزارت علوم، تحقیقات 
و فناورى، 1399). گسترش سریع و همه گیرى ویروس کرونا به طورى بود که در دو ماه باعث 
 Weston, 2020:) مرگ تعداد زیادى از انسان ها شد و این نشان از قدرت انتقال ویروس است
را  عمومى  ساحت ها  و  مردم  زندگى  جنبه هاى  همه  کشور،  در  کرونا  شیوع   .(Frieman &4
تحت تأثیر خود قرار داد که یکى ا ز مهم ترین آن ها با بخش عظیمى از جامعه سروکار دارد، 
 Ahmed, Allaf) آموزش بود. این بیمارى همه گیر منجر به اخالل در آموزش حضورى شد
Elghazaly, 2020: 45 &) و به دلیل عدم شناخت از ویژگى هاى ویروس و ترس ناشى از 
آن، از اوائل اسفندماه سال 1398 به صورت رسمى، نظام تعلیم و تربیت رسمى کشور به تعطیلى 
تعطیل  دانشگاه ها  و  مدارس  که  بوده  این  زمانى  مقطع  آن  در  سیاست دولت  اما  شد؛  کشیده 
است، اما آموزش و یادگیرى تعطیل نیست. بر همی ن اساس سازوکارهاى بسیار گسترده اى براى 
پیشبرد امور آموزشى و تحقیقاتى با تمرکز بر بستر فضاى مجازى و آموزش از راه دور طراحى و 
تدوین گردید (عباسى و همکاران، 1399: 2). درنتیجه یکى از مهم ترین نهادهاى اساسى کشور 
باتوجه به ایجاد شرایط جدید، دستخوش تغییرات شد و عالوه بر اثرپذیرى توانست خود را با 
محیط جدید منطبق کند و اثرگذارى خود را تا حدى حفظ نماید. بر این اساس، آموزش وپرورش 
مجبور به تغییر وضعیت از آموزش حضورى به آموزش مجازى شد. باوجود اینکه پیش از شیوع 
ویروس کرونا، بسیارى از ابزارهاى جدید در آموزش استفاده شده بود، با شیوع این بیمارى و 
لزوم فاصله گذارى اجتماعى، نیاز به آموزش مجازى بیش ازپیش احساس شد  و اکثر کشورها در 
زمان کوتاهى خواه ناخواه مجبور به حرکت به سمت آموزش مجازى و آماده سازى بسترهایى 
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 Almarzooq, Lopes, & Kochar: 2020:) براى پیشبرد باکیفیت این نوع از آموزش شدند
74). آموزش مجازى به صورت کلى و پراکنده در نظام آموزش کشور از ابتداى دهه 80 وجود 
در  مجازى  آموزش  هیچ گاه  آن،  بر  تأکید  و  حضورى  آموزش هاى  وجود  دلیل  به  اما  داشت 
مدارس کشور در اولویت نبود و صرفًا برخى از مدارس خاص به صورت موردى از آن استفاده 
مى کردند، اما شیوع کرونا باعث همگانى شدن امر آموزش مجازى شد. درواقع، حرکت از چند 
هزار آموزش  آنالین پراکنده که درگذشته به شکل غیررسمى صورت مى گرفته به چند میلیون 
محصل در یک زمان بسیار کوتاه، اقدام اندکى نیست و مى تواند بر روى مسائل گوناگونى اثر 
گذارد (Brazendale, 2017: 23). با این حال هرچند این تغییر وضعیت سریع همراه با مسائل 

و چالش هایى همراه بود، اما فرصت هاى جدیدى در برابر نظام آموزشى ایجاد کرد.
در ابتداى آموزش مجازى ازآنجایى که بدنه معلمى، دانش آموزان و والدین آن ها در سراسر 
کشور با این شکل از آموزش چندان آشنا نبودند، اخالل هایى در فرایند آموزش ایجاد شد تا اینکه 
وزارت آموزش وپرورش به منظور ساماندهى وضعیت آموزش مجازى مدارس، پلتفرمى با عنوان 
شبکه آموزشى دانش آموزان با عنوان شاد را طراحى و در اختیار نظام آموزشى گذاشت. شبکه شاد 
باوجود چشم انداز خوب براى آموزش از راه دور دانش آموزان مشکالتى نیز براى معلمان ایجاد 
کرده است. مهم ترین نقد آن ها به زیرساخت هاى فنى این برنامه به ویژه سرعت پایین آن است 
که عمًال جریان آموزش را با مشکل مواجه کرده است (عباسى و همکاران، 1399: 3). بااین حال و 
بنابر آمارهاى رسمى، تمامى مدارس و دانش آموزان از این شبکه استفاده نکردند و از ظرفیت سایر 
برنامه هاى آموزش مجازى بهره گیرى نمودند؛ اما در این میان، آموزش مجازى در مدارس شکل 
جدیدى را در فرایند تعلیم و تربیت ایجاد نمود که هرچند با چالش هاى جدى به خصوص براى 
مناطق کمتر توسعه یافته همراه بوده، اما توانست فرصت هاى تازه اى را نیز فراهم نماید. همچنین 
به نظر مى رسد ورود نظام آموزشى به چنین فضایى و تجربه اندوخته در آموزش مجازى و یادگیرى 
آن توسط معلمان، دانش آموزان و خانواده ها و از طرفى ایجاد بسترهایى همچون شبکه شاد در این 
دوران باعث تغییر در شیوه نظام آموزشى مدارس شود و آغازى براى حرکت به سمت آموزش هاى 
ترکیبى باشد. به عبارتى دیگر، باتوجه به اینکه باز گشت به رویکرد پیش از همه گیرى کرونا در 
زمینۀ ارائه آموزش و یادگیرى بسیار بعید خواهد بود، مى توان از این شرایط به عنوان فرصتى براى 

.(Goh & Sandars, 2020: 74) باالبردن کیفیت آموزش به شکل مجازى استفاده کرد
بر این اساس این مطالعه به دنبال آن است که در ابتدا با بررسى و بازنگرى مقاالت منتشر 
شده در این حوزه، فرصت ها و چالش هاى آموزش مجازى را مشخص، دسته بندى و کدگذارى 
کند و این فرصت ها و چالش ها را در سه  محور: الف) معلم؛ ب) دانش آموز؛ ج) خانواده، معین 
کرده و مؤلفه سازى نماید؛ بنابراین هدف اصلى این مطالعه شناسایى فرصت ها و چالش هاى 

آموزش مجازى در مدارس بر اساس مدل فراترکیب است.
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پیشینه پژوهش
عباسى، حجازى و حکیم زاده (1399) مطالعه اى با عنوان «تجربه زیسته معلمان دوره ابتدایى از 
فرصت ها و چالش هاى تدریس در شبکه آموزشى دانش آموزان (شاد): یک مطالعه پدیدارشناسى» 
باهدف تحلیل ادراك معلمان دوره ابتدایى در استفاده از شبکه شاد انجام داده اند. روش تحقیق 
ساختاریافته  نیمه  مصاحبه  ابتدایى  دوره  معلم  با 21  راستا  این  در  و  بوده  کیفى  پژوهش  این 
موجب  معلمان،  دیدگاه هاى  عمیق  تحلیل  اساس  بر  مطالعه  این  نتایج  است.  پذیرفته  صورت 
شناسایى و دسته بندى ده فرصت شامل: جبران عقب افتادگى تحصیلى در ایام قرنطینه، افزایش 
مسئولیت پذیرى و درگیرى بیشتر اولیا با فرآیند یاددهى-یادگیرى دانش آموزان، افزایش سرعت 
رسانه اى،  سواد  ارتقاء  براى  معلمان  در  انگیزه  ایجاد  جدید،  اطالعات  ارائه  و  اطالعات  انتقال 
شناخته شدن معلمان توانمند و خالق و فراهم شدن زمینه اى براى به اشتراك گذاشتن فایل ها 
و تجارب معلمان، افزایش مسئولیت پذیرى معلمان براى مطالعه بیشتر، جذاب و برانگیزاننده 
بودن استفاده از آن براى دانش آموزان، عالقه مند کردن دانش آموزان به دانش روز و پژوهش 
خالقیت  پرورش  پرهزینه،  ترددهاى  حذف  و  کالس  شروع  ساعت  در  انعطاف پذیرى  کردن، 
همه  دسترسى  عدم  شامل:  چالش  نه  و  نو  شیوهاى  به  تکالیف  ارائه  براى  دانش آموزان  در 
دانش آموزان به فضاى مجازى به ویژه در مناطق محروم و ایجاد نابرابرى در فرصت آموزش، 
سنگین بودن هزینه هاى اینترنت براى خیلى از خانواده ها، کند بودن سرعت اینترنت، دشوار 
بودن سنجش یادگیرى واقعى دانش آموزان و سلب شدن قدرت نظارت از معلم، اعتیاد برخى 
دانش آموزان به اینترنت و گوشى، استفاده بى  جا و بى رویه از مطالب دیگران، عدم وقت گذارى 
برخى معلمان به امر تدریس و ارزیابى، استفاده از نرم افزار به عنوان ابزار تبلیغات، کاهش انگیزه 

برخى دانش آموزان نسبت به تحصیل در شیوه جدید تدریس گردید.
محمدى و دیگران (1399) پژوهشى با عنوان «واکاوى تجارب والدین دانش آموزان دوره 
اول ابتدایى از چالش هاى آموزش مجازى با شبکه هاى اجتماعى در زمان شیوع ویروس کرونا» 
ابتدایى  اول  دوره  دانش آموزان  والدین  زیسته  تجربه  فهم  پژوهش،  این  هدف  داده اند.  انجام 
از چالش هاى آموزش مجازى در شبکه هاى اجتماعى به دلیل شیوع ویروس کرونا بود که با 
استفاده از روش پدیدارشناسى اجرا شده که بر این اساس با 16 نفر مصاحبه نیمه ساختاریافته 
در  مجازى  آموزش  معایب  و  محاسن  تحقیق،  این  یافته هاى  اساس  بر  است.  گرفته  صورت 
شبکه هاى اجتماعى در پنج مقوله آموزشى (محاسن: تداوم تحصیل و ایجاد فرصت خالقیت؛ 
انضباط  و  نظم  مقررات  به  پایبندى  کاهش  و  کالسى  تکالیف  انجام  به  تمایل  عدم  معایب: 
کالسى)، اجتماعى (محاسن: آزادى عمل دانش آموزان و نظارت بیشتر والدین؛ معایب: حذف 
فعالیت گروهى و تنبلى و حواس پرتى دانش آموزان)، فرهنگى (محاسن: ورود آموزش مجازى به 
عرصه نظام تعلیم و تربیت و ایجاد تجربه جدید؛ معایب: حذف کاریزماى حضور معلم و خستگى 
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و بى حوصلگى برخى از والدین)، اقتصادى (محاسن: کاهش هزینه ایاب و ذهاب و ضرورت تهیه 
سخت افزار الزم جهت است فاده از شبکه هاى اجتماعى؛ معایب :وقت گذارى کم والدین به ویژه 
والدین شاغل) و فنى (ارتقاء سواد رسانه اى والدین به عنوان حسن؛ معایب: عدم جذابیت بصرى 

ویدئوها و عدم تسلط به فناورى اطالعات) طبقه بندى شده است.
سلیمى و فردین (1399) در مطالعه اى با عنوان «نقش ویروس کرونا در آموزش مجازى، با تأکید 
بر فرصت ها و چالش ها» به بررسى نگرش معلمان مقطع ابتدایى شهر زاهدان پیرامون فرصت ها و 
چالش هاى ویروس کرونا براى آموزش مجازى در مدارس پرداخته اند. روش تحقیق این مطالعه 
آمیخته متوالى ناهمزمان اکتشافى (کیفى-کمى) بوده و بر این اساس با 10 معلم مصاحبه و 120 
پرسشنامه در میان معلمان توزیع کرده است. بر پایه یافته هاى مطالعه پیش رو، چالش ها و فرصت 
در سه سطح کالن، میانى و خرد مطرح و طبقه بندى شد. در سطح کالن چالش هاى نداشتن تفکر 
راهبردى مدیران و برنامه ریزان؛ سیاست گذارى نامطلوب، ضعف فناورى آموزشى و مدیریت ناکارآمد؛ 
در سطح میانى چالش ضعف فناورى هاى معرفى شده، نداشتن استقالل و آزادى عمل و برهم خوردن 
بودجه بندى مطرح شده در سطح خرد حاصل گردید. همچنین از منظر شرکت کنندگان، شیوع کرونا 
فرصت هایى را در سطح کالن (فراهم کردن زمینه تغییر، توجه به داشتن برنامه ریزى راهبردى، توجه 
به آموزش هاى برخط و مجازى)، سطح میانى (خلق فرصت آموزشى برابر و خلق نوآورى آموزشى 

جدید) و برخى موارد در سطح خرد را به دنبال داشته است.
در  مجازى  آموزش  نقش  نام «مطالعه  با  پژوهشى  محمودپور (1399)  و  وحدانى  خضرى، 
روابط بین فردى ادارك شده دانش آموزان نسبت به معلم» انجام داده اند. روش این تحقیق کیفى 
بوده که با استفاده از طرح پدیدارشناسى به توصیف عمیق پرداخته است. در این راستا با 11 
دانش آموز دوره متوسطه اول شهر تهران مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام داده و درنهایت داده ها 
به شیوه کالیزى تحلیل شده است. نتایج این پژوهش بر اساس تحلیل مصاحبه ها در چهار مقوله 
اصلى شامل: محدود شدن ارتباطات، سردرگمى در شرایط جدید، تفاوت آموزش غیرحضورى و 
آماده نبودن زیرساخت ها و هشت مقوله  فرع ى شامل:  دشوارى پرسش و پاسخ، ابهام در جواب 
سؤاالت، پیام هاى اضافه و ابهام دانش آموزان، روش هاى مختلف تدریس، تأثیر ارتباط حضورى با 

معلم، تأثیر زبان بدن معلم، سرعت پایین اینترنت و سرعت پایین برنامه شاد را دارا است.
این  به  کرونا»  دوران  در  عنوان «آموزش  با  خود  پژوهش  در  دمسا1 (2020)  و  النگفورد 
نتایج دست یافتند که بسته شدن فیزیکى دانشگاه ها و مدارس در مارس 2020، به دلیل بحران 
کووید-19، دیجیتالى شدن آموزش را با سرعت بى سابقه اى افزایش داده است. انتقال ناگهانى 
به تدریس برخط به این معنى بود که بسیارى از معلمان ناگزیر به تغییر روش هاى تدریس خود 
شدند و چالش ها و مسائل مثبت و م نفى متعددى را تجربه نمودند. در این راستا تغییرات مثبت 

1. Langford & Damşa
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شامل تدریس متنوع و تعاملى، سمینارهاى سازمان یافته و بحث هاى گروهى کوچک تر، استفاده 
از مدل هاى مجزا و نرم افزار رأى گیرى و فضاى بیشتر براى ارتباط نوشتارى و دیدارى بود.

راس1 (2020) در پژوهش خود با عنوان «ایجاد برنامه درسى در دوران قرنطینه براى تداوم 
امر آموزش و یادگیرى در زمان شیوع ویروس کرونا» عقیده دارد که بحران فعلى فرصتى براى 
معلمان ایجاد کرده است تا با یکدیگر همکارى کنند تا فرصت هاى یادگیرى مشترکى ایجاد 
نماین د که به نفع همه باشد. وى همچنین عقیده دارد که ایجاد یک برنامه درسى برخط و مجزا، 
نقاط قوت متعددى دارد، این برنامه به یادگیرندگان قدرت مى دهد تا مطابق با زمان و توانایى 

خود مشارکت کنند. این روش، عامل ایجاد جوامع مجازى یادگیرندگان است.
لوترا و مکنزى2 (2020) در پژوهشى با عنوان «راهکارهایى جهت تغییر آموزش نسل هاى 
آینده» نتیجه گرفته اند که ویروس کرونا مى تواند به مربیان فرصت تفک ر مجدد در این بخش را 
بدهد، عالوه بر این فناورى پا به این شکاف گذاشته و به ایفاى نقش کلیدى خود در آموزش 
نسل هاى آینده ادامه خواهد داد. در دنیایى که دانش، کلیک موس رایانه است، نقش مربیان نیز 

باید تغییر کند و دانش خود را به روزرسانى کنند.
به  سنتى  آموزش هاى  از  «گذار  عنوان  با  خود  مطالعه  در   (2020) کواوادز3  و  باسیلیا 
آموزش هاى برخط در مدارس در دوران همه گیرى ویروس کرونا در گرجستان»، قابلیت هاى 
کشور و مردم را براى ادامه روند آموزش در مدارس به شکل برخط و آموزش از راه دور بررسى 
کردند و آن هایى را که مورد استفاده دولت هستند مانند پورتال هاى برخط، مدرسه تلویزیونى 
و تیم هاى مایکروسافت براى مدارس دولتى و راه هاى جایگزین مانند زوم، اسالك و گوگل 
میت، پلت فرم و ... را مورد بررسى قرار دادند. هم چنین آنان معتقدند که شیوه آموزش برخط 
مى تواند در دوره بعد از شیوع بیمارى، به ویژه در مورد دانش آموزان با نیازهاى خاص مفید باشد.

روش پژوهش
این پژوهش در نظر دارد با استفاده از روش فراترکیب مقاالتى که تاکنون صورت پذیرفته را 
بررسى و تجزیه وتحلیل نموده و نتایج آن ها را مشخص نماید. فرامطالعه روشى است که براى 
بررسى، ترکیب و آسیب شناسى پژوهش هاى گذشته استفاده مى شود. این روش یک بررسى 
(تحلیل  فراروش  مدل:  چهار  شامل  فرامطالعه  مى باشد.  شده  انجام  مطالعات  از  ژرف  و  دقیق 
روش شناسى مطالعه هاى اولیه)، فرانظریه (تحلیل نظریه هاى مطالعات اولیه)، فراتحلیل (تحلیل 
کمى محتواى مورد مطالعه) و فراترکیب (تحلیل کیفى محتواى اولیه) است. فراتحلیل به عنوان 
مشهور ترین حوزه فرامطا لعه، به طور ویژه بر مطالعات کمى پیشین تمرکز دارد. این روش اگر 
1. Ross
2. Luthra & Mackenzie
3. Basilaia, & Kvavadze,
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به صورت کیفى انجام شود و مفاهیم و نتایج مورداستفاده در مطالعات پیشین با شیوه کدگذارى 
متداول در پژوهش هاى کیفى مثل نظریه برخواسته از داده ها مورد بررسى قرار دهد، به نام 
فراترکیب شناخته مى شود (کشتکار هرانکى و مبینى دهکردى، 1395: 122). فراترکیب نوعى 
بررسى،  مختلف  پژوهش هاى  و  مقاالت  از  را  مشابه  نتایج  و  یافته ها  که  است  کیفى  مطالعه 
استخراج و تنظیم مى نماید و به تحلیل یافته هاى مطالعات مى پردازد و به نوعى بازنگرى مى کند. 
به عبارتى فراترکیب، تفسیر تفسیرهاى داده هاى اصلى م طالعه هاى منتخب است. فراترکیب 
کیفى  پژوهش هاى  ترکیب  طریق  از  پژوهشگران  براى  نظام مند  نگرش  یک  کردن  فراهم  با 
دانش  روش،  این  با  و  مى پردازد  اساسى  و  جدید  استعاره هاى  و  موضوع ها  کشف  به  مختلف 
جارى را ارتقا داده و یک دید جامع و گسترده اى را نسبت به مسائل به وجود مى آورد (سهرابى 
و همکاران، 1390: 6). نوبلیت و هیر1 سه مرحله اصلى انتخاب مطالعات، ترکیب ترجمه ها و 
ارائه تلفیق را براى فراترکیب تعیین کرده اند (Noblit & Hare, 1988: 53). سندلوسکى و 
باروسو2 (2003) در این راستا روشى هفت گامى را معرفى مى کنند که در این پژوهش نیز از 

همین روش هفت مرحله استفاده شده که در ادامه آورده شده است:

 

 تنظیم سؤال تحقیق

 مندمروري بر ادبیات به شکل نظام

 و انتخاب متون مناسبوجو جست

 استخراج اطالعات متون

 هاي کیفی  کسفییافته تجزیه و تحلیل و ترکیب

 کنترل کیفیت

 ها و نتایجارائه یافته

شکل 1. مسیر مراحل فراترکیب بر اساس الگوى هفت مرحله اى سندلوسکى و باروسو (2007)

1. Noblit & Hare
2. Sandelowski & Barroso
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مرحله اول: طرح سؤال هاى تحقیق
اولین گام در مدل فراترکیب، جهت گیرى معرفت شناسى، تصور و طراحى سؤال پیرامون هدف 
اصلى تحقیق است؛ و بعد از اینکه هدف اولیۀ مطالعه فراترکیب مشــخص شد، الزم است 
شاخص هاى موضوع سؤال پژوهش که شامل (چه چیزى، چه کسى، چه زمانى و چگونه است) 
مشخص شود. این معیارهاى ورود به پژوهش را مشخص مى کند و اینکه چه مقاالتى باید از 
مطالعه کنار گذاشته شود (Sandelowski & Barroso, 2007: 81). براى تنظیم سؤال، این 
پژوهش از پارامترهاى مختلفى مانند جامعه موردمطالعه، چه چیزى، چه موقع و چگونگى روش 

استفاده کرده است در این پژوهش، سؤاالت اصلى زیر مورد کنکاش قرار مى گیرد:
1. مهم ترین مزایا و فرصت هاى آموزش مجازى کدام است؟
2. مهم ترین معایب و چالش هاى آموزى مجازى کدام است؟

مرحله دوم: مرورى بر ادبیات به شکل نظام مند
در این مرحله کلمات کلیدى مرتبط انتخاب و در سرتاسر تحقیق تعاریف واژه هاى جستجو یا 
چارچوب زمانى به طور مستمر دوباره ارزیابى مى گردد؛ بنابراین محقق جستجوى سیستماتیک 
خود را بر مقاالت منتشرشده در ژورنال هاى مختلف متمرکز مى کند. در انتها، محقق مجموعه اى 
از جستجوهاى آنالین را انجام مى دهد تا مطالعات منتخب را مشخص کند. در این پژوهش، 
متمرکز کرده و واژگان  مصوب  علمى  مجالت  محقق جستجوى نظام مند خود را بر پایگاه 

کلیدى مرتبط را انتخاب نموده است.
جدول 1. فرایند جستجوى نظام مند منابع

فرایند جستجوى ادبیات به شکل نظام مند
آموزش آنالین، آموزش الکترونیک، آموزش مجازى، شبکه شاد، کرونا، کووید 19.کلیدواژه

پرتال جامع علوم انسانى، پایگاه مرکز اطالعات علمى جهاد دانشگاهى، نورمگز، مگ ایرانپایگاه هاى علمى
1397 لغایت 1400محدوده زمانى
عنوان، چکیده، کلمات کلیدىزمینه جستجو

مرحله سوم: جستجو و انتخاب متون مناسب
در این مرحله محقق در هر بازبینى تعدادى از مقاالت را رد مى کند که این مقاالت در فرآیند فرا 
ترکیب موردبررسى قرار نمى گیرند و مشخص مى کند آیا مقاالت یافت شده متناسب با سؤال 
تحقیق است یا خیر. به منظور رسیدن به این هدف، او مجموعه مطالعات منتخب را چندین بار 
مورد بازبینى قرار مى دهد تا به مقاالت منتخب دست یابد. بر مبناى برنامه مهارت هاى ارزیابى 
حیاتى به بررسى کیفیت مقاالت بر اساس 10 معیار ذیل پرداخته شد (هر معیار حداکثر 5 امتیاز): 
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هدف پژوهش، اصول و روش ها، ساختار پژوهش، نمونه، مرتب سازى داده ها، انعکاس پذیرى، 
مبانى اخالق حرفه اى، دقت تحقیق، تبیین روشن نتایج، نتیجه گیرى کلى تحقیق. نتایج نهایى 

مقاله نهایى به شرح ذیل است:
جدول 2. نتایج نهایى امتیازات اختصاص داده شده به منابع نهایى بر اساس معیارهاى تعیین شده

1234567891011121314151617مقاله
5045394638364445403734323034424438نمره نهایى

شکل 2. شماى ساده فرایند جستجو و انتخاب منابع نهایى مرتبط

مرحله چهارم: تبیین استخراج نتایج
با توجه به اینکه در روش فراترکیب، پژوهشگر به طور پیوسته مقاالت منتخب و نهایى شده را 
به منظور دستیابى به یافته هاى درون محتوایى که در آن ها مطالعات اصلى و اولیه انجام مى شوند، 
چندین بار مطالعه مى نماید. تحلیل زمینه روشى براى تعیین، تحلیل و بیان الگوهاى موجود در 
درون داده هاست که داده ها را سازماندهى و جزئیات توصیف مى کند و حتى مى تواند از این فراتر 
 .(Braun,  2006:92&Clarke) رود و جنبه هاى مختلف موضوع پژوهش را نیز تفسیر نماید
در مرحله تبیین و استخراج نتایج، محتواى مقاالت منتخب و نهایى شده، به منظور دستیابى 
مفاهیم موردنظر و یافته هاى درون محتوایى چندین بار مرور شده و اطالعات پژوهش ها در 
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جدول زیر، بر اساس موضوع مقاله و عوامل مؤثر بر آن تشریح گردید.

جدول 3. طبقه بندى یافته هاى پژوهش بر اساس نام پژوهشگران

چالش ها و معایب آموزش مجازىفرصت ها و مزایاى آموزش مجازىنویسنده

عباسى، حجازى، 
حکیم زاده

اولیا  بیشتر  مسئولیت پذیرى/درگیرى  افزایش 
سرعت  یادگیرى/افزایش  و  یاددهى  فرایند  با 
مسئولیت پذیرى  اطالعات/افزایش  انتقال 
شدن  بیشتر/شناخته  مطالعه  براى  معلمان 
معلمان توانمند و خالق/ایجاد انگیزه در معلمان 
مطالب  بودن  رسانه/جذاب  سواد  ارتقا  براى 
براى دانش آموز/عالقه مند کردن دانش آموزان 
به دانش روز و پژوهش کردن/ انعطاف پذیرى 
ترددهاى  حذف  کالس/  شروع  ساعت  در 

پرهزینه/پرورش خالقیت در دانش آموز.

عدم دسترسى همه دانش آموزان به فضاى 
فرصت  در  نابرابرى  ایجاد  و  مجازى 
اینترنت/ هزینه  بودن  آموزش/سنگین 
بودن  اینترنت/دشوار  سرعت  بودن  کند 
سنجش یادگیرى دانش آموزان/سلب قدرت 
به  دانش آموزان  معلم/وابستگى  نظارت 
مطالب  از  بى جا  اینترنت/استفاده  و  گوشى 
معلمان  برخى  گذارى  وقت  دیگران/عدم 
به امر تدریس و ارزیابى/استفاده از نرم افزار 
به عنوان ابزار تبلیغات / کاهش انگیزه برخى 

دانش آموزان نسبت به تحصیل.

سلیمى و فردین

تغییر/توجه  زمینه  شدن  (فراهم  کالن  سطح 
به  ویژه  توجه  کالن/  برنامه ریزى  داشتن  به 
آموزش مجازى)؛ سطح میانى (تأمین فرصت 
نوآورى  خلق  ایجاد  آموزشى/فرصت  برابر 
آموزشى)؛ سطح خرد (معلم/خانواده/دانش آموز).

راهبردى/  تفکر  (نداشتن  کالن  سطح 
فّناورى  نامطلوب/ضعف  سیاست گذارى 
ضعف  ناکارآمد/  مدیریت  آموزشى/ 
میانى  سطح  معرفى شده)؛  فناورى هاى 
عمل/برهم  آزادى  و  استقالل  (نداشتن 
خوردن بودجه بندى مطرح شده)؛ سطح خرد 

(معلم/خانواده/ دانش آموز).

مرادى و کردلو

محدودیت  خصوصى/  حریم  نقض 
الگوگیرى  روابط/فقدان  دسترسى/ضعف 
فریب کارى/ صداقت/وجود  اخالقى/عدم 
فناورى/فقدان  از  استفاده  تعهد/سو  کاهش 
اندك/ پرورشى/پاسخگویى  و  تربیتى  جنبه 

نقص در سیستم ارزشیابى

ابوالمعالى الحسینى

یادگیرندگان/  ضعف  و  شناختى  مشکالت 
تدریس ضعیف و مشکالت طراحى آموزشى 
آنالین برخى معلمان/ ایجاد اضطراب تحصیلى/
انگیزه  نهایى/ضعف  ارزشیابى  از  نگرانى 
تحصیلى/اهمالکارى/ ضعف در مدیریت زمان

مرادى و ضرغامى 
همراه

مشکالت فنى و زیرساختى/ناکارآمدى برخى 
از شیوه هاى تدریس/نبود دوره هاى توجیهى 
و  دروس  برخى  براى  مهارتى/ناکارآمدى  و 
رشته ها/ از بین رفتن حریم شخصى/پیچیده 
و زمان بر بودن تولید محتواى آموزشى/رشد 
نظام  آموزشى/نبود  نابرابرى  و  بى عدالتى 
شدن  استاندارد/شبانه روزى  آزمون گیرى 
بودن  هزینه بر  تدریس/  و  یادگیرى  فرایند 
روان شناختى/ مشکالت  اینترنت/رشد  خرید 

نداشتن اینترنت و گوشى هوشمند

شناسایى نظام مسائل آموزش مجازى مدارس در دوران کرونا با رویکرد فراترکیب
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محمدى و دیگران

خالقیت/آزادى  فرصت  تحصیل/ایجاد  تداوم 
والدین/ بیشتر  نظارت  دانش آموزان/  عمل 
ایجاد تجارب جدید/ ورود آموزش مجازى به 
هزینه  رسمى/کاهش  تربیت  و  تعلیم  عرصه 
ایاب و ذهاب/ ایجاد ضرورت تهیه سخت افزار 
اجتماعى/ شبکه هاى  از  استفاده  جهت  الزم 

ارتقا سواد رسانه والدین

عدم تمایل به انجام تکالیف کالسى/کاهش 
حذف  مدرسه/  مقررات  و  نظم  به  پایبندى 
حواس پرتى  و  گروهى/تنبلى  فعالیت هاى 
دانش آموزان/ حذف کاریزماى حضور معلم/
والدین/ از  برخى  بى حوصلگى  و  خستگى 
وقت گذارى کم والدین به خصوص والدین 
جذابیت  فناورى/عدم  به  تسلط  شاغل/عدم 

بصرى ویدئوها

خضرى، وحدانى و 
محمودپور

برنامه  اینترنت/سرعت پایین  سرعت پایین 
جواب  در  پاسخ/ابهام  و  پرسش  شاد/دشوارى 
براى  ابهام  ایجاد  و  اضافه  سؤاالت/پیام هاى 
دانش آموزان/وجود روش هاى مختلف تدریس/
عدم حضور فیزیکى معلم و تأثیرات زبان بدن او/

مصیبى اردکانى، 
رضاپور میرصالح و 
بهجتى اردکانى

عدم یادگیرى عمیق/عدم ارزیابى مؤثر/ کم 
بودن زمان آموزش/عدم نظارت مؤثر/فراهم 
در  معلمان  فناورى/کم تجربگى  بستر  نبودن 
آموزش مجازى/ درگیرى زیاد والدین/ آشنا 
تحمیل  مجازى/  آموزش  با  والدین  نبودن 
هزینه/نگرانى والدین در حوزه مسائل تربیتى/ 
بروز مشکالت جسمى/عدم زمان کافى براى 
امتحان/ عدم تعامل مثبت با همساالن/ عدم 
وجود جو کالسى براى ایجاد انگیزه/ وجود 

مشکالت نرم افزارى و سخت افزارى

البرزى و دیگران

امکان تکرار مطالب/ جلوگیرى از هدر رفتن 
زمان و انرژى معلم/ مشارکت دادن والدین در 
آموزش/ کمک به تعمیق یادگیرى/ اشتراك 
سازى  معلمان/جذاب  بین  تجارب  و  ایده ها 
به  تفکر  فرصت  آموزش/  به  تنوع بخشى  و 
افزایش  سوادآموزشى/  ارتقاى  براى  معلم 

اعتمادبه نفس در معلم

روابط  تقلب/کاهش  امکان  باالرفتن 
اجتماعى و عاطفى/اینترنت ضعیف/ گوشى 
تولید  براى  تجهیزات  معلمان/عدم  قدیمى 
شخصى  گوشى  نداشتن  آموزشى/  محتواى 
تولید  بودن  زمان بر  دانش آموزان/  براى 
محتواى آموزشى/ گران بودن اینترنت/ عدم 
همکارى  والدین/عدم  بى توجهى  و  آگاهى 
والدین/اهمال کارى  پایین  سواد  والدین/ 
فرزندان و عدم نظارت والدین/ هراس معلم 
از استفاده از آموزش مجازى/هراس معلم از 
تمسخر و استهزا/عدم خودباورى معلمان در 

استفاده از آموزش مجازى

قرارى، محمدى و 
قربانى

فضاى  به  دانش آموزان  همه  دسترسى  عدم 
آموزش/ فرصت  در  نابرابرى  مجازى/ایجاد 

بودن  پایین  اینترنت/  هزینه  بودن  سنگین 
سرعت اینترنت/دشوار بودن سنجش یادگیرى/

معلم/آزمون هاى  از  نظارت  قدرت  سلب 
برخى  تحصیلى  عملکرد  ناکارآمد/افت 
مجازى/ فضاى  به  دانش آموزان/وابستگى 

دیگران/استفاده  مطالب  از  بى رویه  استفاده 
کاهش  تبلیغات/  ابزار  به عنوان  نرم افزار  از 
سالمت  در  اختالل  تحصیل/ایجاد  تقاضاى 
روان/ کاهش فعالیت هاى اجتماعى و انزواى 
منقطع/دسترسى  یادگیرى  اجتماعى/ایجاد 
غیرمنصفانه به پورتال هاى یادگیرى دیجیتال
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چراغ مالیى، کدیور و 
صرامى

آموزشى/ نظام  در  درگیر  افراد  توانمندسازى 
ایجاد  یادگیرى/  محتواى  به  دسترسى 
معلم  میان  تعامالت  فعال/تسهیل  مشارکت 
و دانش آموز/ باالبردن سرعت تولید و انتشار 
ارتقاى  مکان/  و  زمان  هر  در  دسترسى  آن/ 
نوآورى و خالقیت/ بهبود کیفیت و بهره ورى/ 

ایجاد یادگیرنده مادام العمر

به  دسترسى  عدم  اینترنت/  به  اعتیاد 
دیجیتالى/ مهارت هاى  نداشتن  اینترنت/ 

خدشه دار شدن حریم شخصى/

کیان

کمرنگ شدن امر تربیت/ کاهش خالقیت/ 
شاگرد/  و  استاد  میان  قدرت  روابط  کاهش 
تربیتى  و  اخالقى  سبک  از  الگوگیرى  عدم 
معلم/ عدم توجه به یادگیرى سطوح باالتر/ 
دموکراتیک شدن روابط/ فقدان ارتباط رودررو

رحیمى دوست، 
سیاحى و فالحى

فرصتـى بـراى بهبـود تدریـس و یادگیـرى/ 
گروهـى/  بحـث  ایجـاد  یادگیـرى/  تعمیـق 
رفـع اشـکاالت آموزشـى/ ایجـاد یادگیـرى 
مشـارکتى/ آمادگى یادگیرنـدگان براى درس 
مسـتمر/ به صـورت  مطالـب  جدید/تمریـن 

ایجـاد انگیـزه و شـوق یادگیـرى

خلیلى و فریدونى

عدم وجود طرح درس براى آموزش مجازى/ 
عدم ارزشیابى اثربخش/ عدم نظارت کافى/

عدم برنامه ریزى منسجم/ نگاه بخشنامه اى 
کمرنگ  یادگیرى/نقش  یاددهى  فرایند  به 
اثربخش  مدیریت  عدم  آموزشى/  راهبران 
فعالیت  عدم  مطلوب/  پیگیرى  عدم  زمان/ 
براى  الزم  انگیزه  نبوده  گروهى/  کار  و 
جدید/ شرایط  با  سازگارى  عدم  یادگیرى/ 
معلم/  شأن  و  جایگاه  به  شدن  وارد  خدشه 
خانواده/عدم  و  مدرسه  بین  تعامل  عدم 
خانواده ها/  و  دانش آموزان  مسئولیت پذیرى 
دانش آموزان/  براى  خالقیت  فرصت  نبود 
بسته  بودن  گران  اینترنت/  سرعت پایین 
و  کم تحرکى  هوشمند/  گوشى  و  اینترنت 

بى حوصلگى دانش آموزان/

کریمى

آموزشى/  غیر  و  آموزشى  هزینه هاى  کاهش 
آموزشى/ محتواى  و  مطالب  بودن  به روز 
عدالت  یادگیرى/رعایت  کیفیت  افزایش 
محتوا/گسترش  کیفیت  افزایش  آموزشى/ 
از  مستقل/جلوگیرى  یادگیرى  فرهنگ 
و  اضطراب  کاهش  واگیردار/  بیمارى هاى 
و  هوا  آلودگى  دانش آموزان/کاهش  استرس 
ترافیک/بهبود کیفیت محیط زیست/جلوگیرى 
زمان/ هر  در  ارتباط  وقت/تسهیل  اتالف  از 
هر  در  آموزشى  محتواى  به  دسترسى  امکان 

زمان و مکان/حضور به موقع در کالس

برخى  اینترنت/فقدان  هزینه  باالبودن 
و  دیدارى  ارتباط  گوشى/نبود  مثل  امکانات 
فیزیکى/ سرعت پایین اینترنت/عدم آشنایى 
آموزش  بودن  وابسته  مجازى/  آموزش  با 
صداى  نبودن  فّناورى/واضح  به  مجازى 
استاد/نصب نشدن نرم افزارهاى موردنیاز/ به 
وجود آمدن مشکالت فنى و عدم پشتیبانى/ 
آزمون/ برگزارى  امر  در  شفافیت  نبود 

محدودیت پرسش و پاسخ کالسى/ نبود جو 
صمیمى در کالس/کاهش کنترل و نظارت 
مستقیم/ حواس پرتى و عدم تمرکز/مشکل 
مناسب  دروس/  برخى  براى  نوشتن  جزوه 

نبودن براى دروس عملى

شناسایى نظام مسائل آموزش مجازى مدارس در دوران کرونا با رویکرد فراترکیب
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غالمى و جاللى فرد

افزایش میزان یادگیرى/تثبیت جایگاه راهنما 
خاص/  محیط  به  نبودن  محدود  معلم/  بودن 
تفکر ورزى در دانش آموزان/تقویت یادگیرى/

میان  مستمر  کج فهمى ها/تعامل  اصالح 
بهتر  تجزیه وتحلیل  معلم/امکان  و  دانش آموز 
هزینه هاى  و  زمان  در  مفاهیم/صرفه جویى 
تحصیلى/دسترسى آسان و سریع به محتواى 

آموزشى/ایجاد رغبت براى یادگیرى بیشتر

حاجى، محمدى مهر، 
محمدآذر

وابستگى  کم دانش آموزان/  انگیزه 
عدم  مجازى/  فضاى  به  دانش آموزان 
والدین/روش هاى  مناسب  همکارى 
همفکرى  و  تعامل  نامناسب/عدم  تدریس 
معلمان/ناهماهنگى  معلمان/استرس  میان 
مجازى/سختى  آموزش  مدل  و  کتب  میان 
شاد/نبود  زیرساختى  محتوا/مشکالت  تولید 
خدمت  ضمن  پرسرعت/دوره هاى  اینترنت 
تقلب/ امکان  و  دقیق  نظارت  ناکارآمد/نبود 
ارتباط  مناسب/عدم  بازخورد  وجود  عدم 

چهره به چهره

جدول 4. میزان فراوانى بیشترین فرصت ها و چالش هاى ذکرشده در مقاالت

فرصت ها

درصد 
فراوانى

(در میان 
مقاالت 
نهایى)

چالش ها

درصد 
فراوانى

(در میان 
مقاالت 
نهایى)

5٪66نقص در نظام سنجش و ارزشیابى5٪62مشارکت والدین در امر آموزش

53٪عدم دسترسى همگانى به اینترنت و فضاى مجازى5٪62تعمیق یادگیرى

مشکالت فنى و زیرساختى ازجمله کند بودن سرعت 50٪انعطاف پذیرى زمانى
53٪اینترنت

40٪هزینه بر بودن خرید اینترنت50٪کاهش هزینه هاى اقتصادى

40٪کاهش انگیزه تحصیلى50٪ایجاد فرصت پرورش خالقیت

دسترسى سریع به محتواى آموزشى و 
33٪فقدان جنبه هاى تربیتى، فرهنگى و اجتماعى5٪37انتقال آسان

33٪وابستگى دانش آموزان به اینترنت و فضاى مجازى5٪37انعطاف پذیرى مکانى

5٪26تدریس نامتناسب با آموزش مجازى5٪37ایجاد انگیزه و شوق یادگیرى
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مرحله پنجم: تجزیه وتحلیل نتایج
این  در  است،  یافته ها  از  جدیدى  و  یکپارچه  تفسیر  ایجاد  ترکیب  فرا  هدف  اینکه  به  توجه  با 
پژوهش، مفاهیمى که مشابه بودند استخراج شده و در کدهایى به عنوان مؤلفه دسته بندى گردید 
و پس ازآن مؤلفه هاى شناسایى شده در بعدهاى مختلف بر اساس تعلق مفهومى قرار گرفتند. در 
این مرحله فرصت ها با 50 کد و در شش مؤلفه با عنوان هاى:1. فرهنگى ـ تربیتى؛ 2. آموزشى 
ـ مهارتى؛ 3. اجتماعى ـ  زیستى؛ 4. بهره  ورى؛ 5. فنى ـ زیرساختى؛ 6. سازمانى؛ تقسیم شدند. 
همچنین چالش ها با 84 کد و در شش مؤلفه به نام هاى: 1. فرهنگى- تربیتى؛ 2. آموزشى ـ 

مهارتى؛ 3. اجتماعى ـ زیستى؛ 4. اقتصادى؛ 5. فنى ـ زیرساختى؛ 6. سازمانى؛ تقسیم شدند.
جدول 5. دسته بندى فرصت ها و چالش هاى آموزش مجازى

ت ها
رص

ف

تى
ربی
ى ت

هنگ
فر

1. گسترش فرهنگ یادگیرى مستقل
2. تفکر ورزى در دانش آموزان

3. ایجاد فرهنگ یادگیرنده مادام العمر
4. ایجاد تجارب جدید

5. ایجاد فرصت و پرورش روحیه خالقیت

تى
هار

ى م
زش
آمو

1. عالقه مند کردن دانش آموزان به دانش روز و پژوهش کردن
2. مشارکت و نظارت بیشتر والدین در فرایند یاددهى و یادگیرى

3. ارتقا سواد رسانه والدین
4. دسترسى به محتواى یادگیرى و امکان تکرار مطالب

5. کمک به تعمیق یادگیرى
6. جذاب سازى و تنوع بخشى به آموزش

7. ایجاد مشارکت فعال در دانش آموزان و یادگیرى مشارکتى
8. تسهیل تعامالت مستمر میان معلم و دانش آموز و رفع اشکاالت آموزشى

9. فرصتى براى بهبود تدریس و یادگیرى
10. آمادگى یادگیرندگان براى درس جدید

11. تمرین مطالب به صورت مستمر و اصالح کج فهمى ها
12. ایجاد رغبت، انگیزه و شوق یادگیرى

13. به روز بودن مطالب و محتواى آموزشى
14. افزایش تقویت و کیفیت محتوا و یادگیرى

15. امکان تجزیه وتحلیل بهتر مفاهیم
16. جذاب بودن مطالب براى دانش آموز

تى
یس
ى ز

ماع
اجت

1. افزایش مسئولیت پذیرى
2. ایجاد فرصت خالقیت
3. افزایش اعتمادبه نفس

4. توانمندسازى افراد درگیر در نظام آموزشى
5. ایجاد بحث هاى گروهى

6. جلوگیرى از بیمارى هاى واگیردار
7. کاهش اضطراب و استرس دانش آموزان

8. بهبود کیفیت محیط زیست

شناسایى نظام مسائل آموزش مجازى مدارس در دوران کرونا با رویکرد فراترکیب
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ت ها
رص

ف

رى
ره و

به

1. انعطاف پذیرى در ساعت شروع کالس و حضور به موقع در کالس
2. کاهش هزینه هاى آموزشى و غیر آموزشى (حذف ترددهاى پرهزینه و کاهش ایاب و ذهاب)

3. تأمین فرصت برابر آموزشى و کمک به رعایت عدالت آموزشى
4. فرصت ایجاد خلق نوآورى آموزشى

5. آزادى عمل دانش آموزان
6. جلوگیرى از هدر رفتن زمان و انرژى معلم

7. دسترسى در هر زمان و مکان و جلوگیرى از اتالف وقت و ایجاد تسهیل ارتباط
8. کاهش آلودگى هوا و ترافیک

9. امکان دسترسى آسان و سریع به محتواى آموزشى در هر زمان و مکان
10. امکان تداوم تحصیل براى شاغلین و تارکان تحصیل

تى
ساخ

زیر
ى 

1. باالبردن سرعت تولید و انتشار محتواى آموزشىفن
2. ارتقاى نوآورى و خالقیت هاى رسانه هاى و آموزشى

3. افزایش سرعت انتقال اطالعات

نى
زما
سا

1. شناخته شدن معلمان توانمند و خالق
2. ایجاد انگیزه در معلمان براى ارتقا سواد رسانه

3. ورود آموزش مجازى به عرصه تعلیم و تربیت رسمى
4. ایجاد ضرورت تهیه سخت افزار الزم جهت استفاده از شبکه هاى اجتماعى

5. تثبیت جایگاه راهنما بودن معلم
6. اشتراك ایده ها و تجارب بین معلمان

7. فرصت تفکر به معلم براى ارتقاى سواد آموزشى
8. افزایش مسئولیت پذیرى معلمان براى مطالعه بیشتر

ش ها
چال

تى
ربی
ى ت

هنگ
فر

1. وابستگى دانش آموزان به اینترنت و فضاى مجازى
2. فقدان الگوگیرى اخالقى به دلیل عدم حضورى بودن کالس ها

3. عدم صداقت و وجود فریب کارى
4. کاهش تعهد و مسئولیت پذیرى

5. سو استفاده اخالقى و تربیتى از فناورى
6. حذف فعالیت هاى گروهى

7. عدم حضور فیزیکى معلم و تأثیرات زبان بدن او
8. حذف کاریزماى حضور معلم

9. کمرنگ شدن فعالیت هاى تربیتى

تى
هار

ى م
زش
آمو

1. نقص در سیستم ارزشیابى
2. سلب قدرت نظارت معلم

3. استفاده بى جا از مطالب و محتواى آماده دیگران
4. کاهش انگیزه برخى دانش آموزان نسبت به تحصیل

5. برهم خوردن بودجه بندى مطرح شده در کتاب
6. کاهش تعامل میان دانش آموز و معلم و پاسخگویى اندك

7. بروز مشکالت شناختى و ضعف یادگیرندگان
8. تدریس ضعیف و مشکالت طراحى آموزشى آنالین برخى معلمان

9. عدم مدیریت اثربخش زمان و کم بودن زمان آموزش
10. عدم تمایل به انجام تکالیف کالسى توسط دانش آموز

11. عدم پیگیرى مطلوب توسط معلم
12. عدم جذابیت بصرى ویدئوهاى آموزشى
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ش ها
چال

تى
هار

ى م
زش
آمو

13. ابهام در یافتن جواب سؤاالت
14. وجود روش هاى مختلف تدریس

15. عدم یادگیرى عمیق و عدم توجه به یادگیرى سطوح باالتر
16. عدم زمان کافى براى امتحان

17. باالرفتن امکان تقلب
18. عدم همکارى و سواد پایین برخى والدین

19. برگزارى آزمون هاى ناکارآمد
20. افت عملکرد تحصیلى برخى دانش آموزان

21. ایجاد یادگیرى منقطع
22. عدم وجود طرح درس براى آموزش مجازى

23. مشکل جزوه نوشتن براى برخى دروس

تى
یس
ى ز

ماع
اجت

1. مخدوش شدن و نقض حریم خصوصى
2. ایجاد اضطراب تحصیلى

3. اهمال کارى و عدم نظارت والدین
4. تنبلى و حواس پرتى دانش آموزان

5. کاهش پایبندى به نظم و مقررات مدرسه
6. رشد مشکالت روان شناختى

7. کاهش روابط اجتماعى و عاطفى و عدم تعامل مثبت با  همساالن
8. خستگى و بى حوصلگى برخى از والدین

9. درگیرى زیاد والدین و وقت گذارى کم والدین به خصوص والدین شاغل
10. آشنا نبودن برخى والدین با آموزش مجازى

11. بروز مشکالت جسمى
12. عدم وجود جو کالسى براى ایجاد انگیزه
13. هراس معلم از استفاده از آموزش مجازى

14. هراس معلم از تمسخر و استهزا
15. عدم خودباورى معلمان در استفاده از آموزش مجازى

16. استفاده از نرم افزار به عنوان ابزار تبلیغات
17. ایجاد اختالل در سالمت روان

18. کاهش فعالیت هاى اجتماعى و انزواى اجتماعى
19. فقدان ارتباط رودررو

20. عدم سازگارى با شرایط جدید
21. عدم تعامل بین مدرسه و خانواده

22. نبود فرصت خالقیت براى دانش آموزان
23. کم تحرکى و بى حوصلگى دانش آموزان

24. حواس پرتى و عدم تمرکز
25. نبود جو صمیمى در کالس

دى
صا

اقت

1. عدم دسترسى همه دانش آموزان به اینترنت و فضاى مجازى و ایجاد نابرابرى در فرصت 
آموزش

و رشد بى عدالتى و نابرابرى آموزشى
2. گران بودن هزینه اینترنت

3. نداشتن اینترنت و گوشى هوشمند
4. دسترسى غیرمنصفانه به پورتال هاى یادگیرى دیجیتال
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ش ها
چال

تى
ساخ

زیر
ى 

فن

1. پایین بودن سرعت اینترنت
2. ضعف فّناورى آموزشى و برنامه هاى معرفى شده

3. محدودیت دسترسى برخى مناطق به اینترنت پرسرعت
4. پیچیده و زمان بر بودن تولید محتواى آموزشى

5. فراهم نبودن بستر فناورى
6. عدم تجهیزات براى تولید محتواى آموزشى

7. نداشتن مهارت هاى دیجیتالى
8. واضح نبودن صدا، تصویر و محتوا
9. نصب نشدن نرم افزارهاى موردنیاز

10. به وجود آمدن مشکالت فنى و عدم پشتیبانى

نى
زما
سا

1. عدم وقت گذارى برخى معلمان به امر تدریس و ارزیابى
2. کم تجربگى معلمان در آموزش مجازى
3. خدشه وارد شدن به جایگاه و شأن معلم

4. نبود دوره هاى توجیهى و مهارتى
5. نبود نظام آزمون گیرى استاندارد

6. ناکارآمدى براى برخى دروس و رشته ها
7. مناسب نبودن براى دروس عملى
8. نقش کمرنگ راهبران آموزشى

9. نگاه بخشنامه اى به فرایند یاددهى یادگیرى
10. کاهش تقاضاى تحصیل

مرحله ششم: تعیین کیفیت نتایج
در این پژوهش، براى کیفیت سنجى یافته ها از شاخص کاپاى کوهن استفاده شده است که 
در آن Po، میزان توافق مشاهده شده و Pe، میزان توافق مورد انتظار است. بر این اساس صاحب 
نظرى دیگرى بدون اطالع از شیوۀ ادغام مؤلفه هاى و شاخص هاى به دست آورده پژوهشگر، خود 
اقدام به ایجاد دسته بندى کرده و مؤلفه هاى خود را شکل مى دهد. سپس مفاهیم ارائه شده توسط 
پژوهشگر با مفاهیم ارائه شده توسط صاحب نظر مقایسه مى گردد. درنهایت بر اساس میزان مفاهیم 
مشابه و متفاوت، شاخص کاپا معین مى گردد. مقدار این عدد بین صفر تا یک است و هر چقدر به 
یک نزدیک تر باشد، نشان دهندۀ توافق بیشتر بین دو رتبه دهنده است که در پژوهش پیش رو این 

شاخص عدد 0,84 را نشان مى دهد که نشان دهنده پایایى مطلوب است.
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جدول 6. پایایى روش فراترکیب در این پژوهش

پژوهشگر
بلهخیرمجموع

5B=0A=5بله
صاحب نظر 2D=1C=1خیر

مجموع716

 A+D/N = 0.85= توافقات مشاهده شده
 A+B/N*A+C/N*C+D/N*B+D/N=0.023= توافقات مورد انتظار

 
Kappa=                       =0.84

Po-Pe 

1-Pe 

مرحله هفتم: اعالم نتایج
که  داده ها  در  کشف شده  پدیده هاى  اساس  بر  را  کدها  فراترکیب،  مدل  از  نهایى  بخش  در 
مستقیمًا به پرسش تحقیق مربوط مى شوند دسته بندى مى کنیم (فلیک، 1391: 333). درواقع 
یافته هاى حاصل از مراحل گذشته با یکدیگر ادغام شده و در قالب یک مدل بر اساس مفاهیم 
شکل گرفته ارائه مى گردد. در این پژوهش به طورکلى فرصت هاى آموزش مجازى به 6 مؤلفه 
فنى   .5 بهره ورى؛   .4 زیستى؛  اجتماعى   .3 مهارتى؛  آموزشى   .2 تربیتى؛  فرهنگى   .1 شامل: 
زیرساختى؛ 6. سازمانى؛ تقسیم و شامل 50 کد شد و همچنین چالش هاى آموزش مجازى نیز 
به 6 مؤلفه شامل: 1. فرهنگى تربیتى؛ 2.آموزشى مهارتى؛ 3. اجتماعى زیستى؛ 4. اقتصادى؛ 5. 
فنى زیرساختى؛ 6. سازمانى تقسیم و 84 کد را شامل شد که در این مرحله کدها در سه سطح 

الف) معلم؛ ب) دانش آموز؛ ج) خانواده توزیع شدند.

شناسایى نظام مسائل آموزش مجازى مدارس در دوران کرونا با رویکرد فراترکیب
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شکل 3. شماى چالش ها و فرصت هاى آموزش مجازى مدارس در دوران کرونا
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بحث و نتیجه گیرى
نهاد تعلیم و تربیت یکى از مهم ترین نهادهاى موجود در هر جامعه اى محسوب مى شود به گونه اى 
که این نهاد به صورت رسمى نقش مؤثرى در بازتولید انسان تراز و موردقبول آن نظام را دارد. 
مدرسه به عنوان تجلى مکان آموزشى در نهاد تعلیم و تربیت رسمى کشور همواره در طول این 
به  وابسته  نهاد  این  رخدادهاى  تمامى  و  بود  داده  قوام  را  خود  فیزیکى  حضور  بستر  در  سال ها 
حضور عناصر آن یعنى دانش آموز و معلم وابسته بود به نحوى که شکلى غیر از حضور فیزیکى در 
هیچ زمانى حتى محل بحث جدى سیاست گذاران و کنشگران این عرصه نبوده است. بااین حال 
شیوع ویروس کرونا در اواخر سال 1398 و به تبع سرعت انتقال باالى این ویروس، مدارس را به 
تعطیلى کشاند و به تبع آن آموزش حضورى خاتمه یافت. بااین حال و ازآنجاکه در ابتداى شیوع 
کرونا سرنوشت آن مشخص نبود، سیاست گذاران را مجبور به تغییر رویکرد از آموزش حضورى 
به آموزش مجازى کرده بود که به دنبال آن وزارت آموزش وپرورش به عنوان متصدى رسمى این 
نهاد، پلتفرمى را با عنوان شبکه آموزش دانش آموزى تحت عنوان شاد طراحى و به صورت رسمى 
جهت استفاده در آموزش مجازى مدارس ارائه کرد. بااین حال آموزش مجازى مدارس صرفاً به 
شاد محصور نشده و بسیارى از مدارس به دلیل مشکالت شاد، از سایر برنامه هاى آموزش مجازى 
همچون پیام رسان هاى داخلى و خارجى و نرم افزارهاى تعاملى استفاده نمودند. حال با گذشته قریب 
به دو سال از آموزش مجازى عده اى بر این باور هستند که پس از خروج از دوران شرایط کرونا باید 
به آموزش حضورى بازگشته و آموزش مجازى را تعطیل نمود. این در حالى است که برخى دیگر 
معتقدند آموزش مجازى ظرفیت هاى بى شمارى داشته که حتى پس از دوران شیوع کرونا باید از 
آن بهره گیرى کرد. در این سال ها مطالعات فراوانى پیرامون وضعیت سنجى و اثربخشى آموزش 
مجازى شده است، اما ازآنجاکه از ابتداى دهه 80 بستر آموزش مجازى در دانشگاه ها فراهم شد 
و به صورت رسمى آموزش عالى به این عرصه ورود پیدا کرد، اکثر مقاالت انجام شده با محوریت 
دانشجویان و دانشگاهیان شکل  گرفته است و به صورت مشخص مسئله آموزش مجازى مدارس 
در حدود این دو سال مطرح و برخى از پژوهشگران پیرامون این موضوع تحقیقاتى را انجام داده اند.
 بر این پایه و بر اساس معیارهاى ذکرشده صرفاً 17 مقاله منتشر شده با محوریت آموزش 
مجازى مدارس یافت شده که مزایا و معایب آن را بررسى نموده باشند. غالب این مقاالت روش 
کیفى را براى انجام پژوهش خود انتخاب و هرکدام بر اساس اهداف خود از زاویه اى به این مسئله 
توجه کرده بودند. بر این اساس هدف اصلى این پژوهش، بررسى شناسایى فرصت ها و چالش هاى 
آموزش مجازى مدارس در دوران کرونا به روش فراترکیب بوده است، به نحوى که مزایا و معایب طرح 
شده در مطالعات مختلف بررسى و کدگذارى شده و سپس هرکدام بر اساس قرابت معنایى ذیل یک 
مؤلفه و در سه سطح معلم، دانش آموز و خانواده دسته بندى شوند. بر اساس کدهاى معین شده در 
مطالعه حاضر، شش مؤلفه براى فرصت ها شامل: 1. فرهنگى تربیتى؛ 2. آموزشى مهارتى؛ 3. اجتماعى 
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زیستى؛ 4. بهره ورى؛ 5. فنى زیرساختى؛ 6. سازمانى و شش مؤلفه براى چالش ها شامل: 1. فرهنگى 
تربیتى؛ 2.آموزشى مهارتى؛ 3. اجتماعى زیستى؛ 4. اقتصادى؛ 5. فنى زیرساختى؛ 6.سازمانى؛ تعیین 
گردید. یافته هاى این پژوهش نشان مى دهد مؤلفه فرهنگى تربیتى، داراى 3 فرصت و 9 چالش بوده 
است که از میان موارد ذکرشده بیشترین میزان فراوانى در فرصت ها مربوط به ایجاد بستر جهت 
پرورش خالقیت بوده است که با نتایج پژوهش هاى: عباسى، حجازى، حکیم زاده (1399)، محمدى و 
دیگران (1399)، چراغ مالیى، کدیور و صرامى (1392)، رحیمى دوست، سیاحى و فالحى (1397) ) 
و بیشترین میزان فراوانى در چالش ها مربوط به وابستگى و اعتیاد به فضاى مجازى (عباسى، حجازى، 
حکیم زاده (1399)، قرارى، محمدى و قربانى (1399)، چراغ مالیى، کدیور و صرامى (1392)، کریمى 
(1400)، حاجى، محمدى مهر، محمدآذر (1400) مطابقت دارد. مؤلفه آموزشى مهارتى، داراى 16 
فرصت و 24 چالش بوده است که از میان موارد ذکر شده بیشترین میزان فراوانى در فرصت ها مربوط 
به مشارکت و نظارت والدین در امر آموزش بوده که با نتایج پژوهش هاى: محمدى و دیگران (1399) 
البرزى و دیگران (1400) عباسى، حجازى، حکیم زاده (1399) چراغ مالیى، کدیور و صرامى (1392) 
رحیمى دوست، سیاحى و فالحى (1397)) و تعمیق یادگیرى (البرزى و دیگران (1400) چراغ مالیى، 
کدیور و صرامى (1392) رحیمى دوست، سیاحى و فالحى (1397) کریمى (1400) غالمى و جاللى 
فرد (1398) مطابقت داشته و بیشترین میزان فراوانى در چالش ها مربوط به نقص در نظام سنجش و 
ارزشیابى بوده که با نتایج پژوهش هاى: مرادى و کردلو (1398) ابوالمعالى الحسینى (1399) مرادى 
و ضرغامى همراه (1399) عباسى، حجازى، حکیم زاده (1399) مصیبى اردکانى، رضاپور میرصالح و 
بهجتى اردکانى (1400) البرزى و دیگران (1400) قرارى، محمدى و قربانى (1399) خلیلى و فریدونى 
(1399) کریمى (1400) حاجى، محمدى مهر، محمدآذر (1400) داراى هم پوشانى بوده است. مؤلفه 
اجتماعى زیستى، داراى 8 فرصت و 25 چالش بوده است که از میان موارد ذکر شده بیشترین میزان 
فراوانى در فرصت ها مربوط به ایجاد بسترى جهت پرورش خالقیت بوده که با نتایج پژوهش هاى: 
عباسى، حجازى، حکیم زاده (1399) محمدى و دیگران (1399) چراغ مالیى، کدیور و صرامى 
(1392) رحیمى دوست، سیاحى و فالحى (1397) داراى مطابقت بوده و بیشترین میزان فراوانى در 
چالش ها مربوط به افزایش تنبلى و حواس پرتى دانش آموزان بوده که با نتایج پژوهش هاى: محمدى 
و دیگران (1399) خلیلى و فریدونى (1399) کریمى (1400) هم پوشانى داشته است. مؤلفه بهره ورى/ 
اقتصادى داراى 7 فرصت و 4 چالش بوده است که از میان موارد ذکرشده بیشترین میزان فراوانى در 
فرصت ها مربوط به کاهش هزینه هاى اقتصادى و انعطاف پذیرى زمانى بوده که با نتایج پژوهش هاى: 
عباسى، حجازى، حکیم زاده (1399) محمدى و دیگران (1399) کریمى (1400) غالمى و جاللى 
فرد (1398) البرزى و دیگران (1400) چراغ مالیى، کدیور و صرامى (1392) کریمى (1400) مطابقت 
داشته و بیشترین میزان فراوانى در چالش ها مربوط به عدم دسترسى همگانى به اینترنت و فضاى 
مجازى بوده که با نتایج پژوهش هاى: عباسى، حجازى، حکیم زاده (1399) مرادى و کردلو (1398) 
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مرادى و ضرغامى همراه (1399) ابوالمعالى الحسینى (1399) قرارى، محمدى و قربانى (1399) 
چراغ مالیى، کدیور و صرامى (1392) کریمى (1400) حاجى، محمدى مهر، محمدآذر (1400) همراه 
بوده است. مؤلفه فنى زیرساختى، داراى 3 فرصت و 7 چالش بوده است که از میان موارد ذکر شده 
بیشترین میزان فراوانى در فرصت ها مربوط به دسترسى سریع به محتواى آموزشى و انتقال آسان 
بوده که با نتایج پژوهش هاى: عباسى، حجازى، حکیم زاده (1399) چراغ مالیى، کدیور و صرامى 
(1392) غالمى و جاللى فرد (1398) منطبق بوده و بیشترین میزان فراوانى در چالش ها مربوط به 
مشکالت فنى و زیر ساختى ازجمله کند بودن سرعت اینترنت بوده که با نتایج پژوهش هاى: عباسى، 
حجازى، حکیم زاده (1399) ابوالمعالى الحسینى (1399)1399 خضرى، وحدانى و محمودپور (1399) 
مصیبى اردکانى، رضاپور میرصالح و بهجتى اردکانى (1400) قرارى، محمدى و قربانى (1399) 
خلیلى و فریدونى (1399) کریمى (1400) حاجى، محمدى مهر، محمدآذر (1400) هم پوشانى داشته 
است. مؤلفه سازمانى، داراى 10 فرصت و 10 چالش بوده است که از میان موارد ذکر شده بیشترین 
میزان فراوانى در فرصت ها مربوط به شناخته شدن معلمان توانمند بوده که با نتایج پژوهش عباسى، 
حجازى، حکیم زاده (1399) و بیشترین میزان فراوانى در چالش ها مربوط به عدم وقت گذارى برخى 
معلمان به امر تدریس و ارزیابى بوده که با نتایج پژوهش هاى: عباسى، حجازى، حکیم زاده (1399) 

ابوالمعالى الحسینى (1399) خلیلى و فریدونى (1399) داراى مطابقت بوده است.
مؤلفه هاى  میان  از  پیش رو،  پژوهش  یافته هاى  اساس  بر  گردید  مالحظه  که  همان گونه 
موجود به جز مؤلفه بهره ورى که میزان فرصت هاى آن نزدیک به دو برابر چالش هاى آن بوده 
و مؤلفه سازمانى که فرصت ها و چالش هایش با یکدیگر کامًال برابر بوده است در سایر مؤلفه ها 
که شامل: فرهنگى تربیتى، آموزشى مهارتى، اجتماعى زیستى و فنى زیرساختى بوده چالش ها 
از 1,5 تا بیش از 3 برابر بیشتر از فرصت هاى موجود در آن مؤلفه در میان منابع مختلف که 

تاکنون منتشر شده ذکر گردیده است.

شکل 4. نمایى کلى از میزان فرصت ها و چالش هاى آموزش مجازى در مؤلفه هاى شش گانه
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 درواقـع امـکان آمـوزش مجازى رویکـردى چندبعدى اسـت، به نحوى کـه تحقق مطلوب 
آن بـه وجـوه مختلـف وابسـته و مرتبـط اسـت. از طرفـى بـه نظـر مى رسـد باال بودن نسـبت 
چالش هـا بـه فرصت هـا در مسـئله آمـوزش مجـازى مى توانـد در میان مدت منجر به شـکاف 
طبقاتـى بیشـتر در جامعـه شـود. آمـوزش مجـازى و تأکیـد بر آن عالوه برداشـتن محاسـن و 
فرصت هـا، نیازمنـد زیرسـاخت و امکانـات از سـمت دانش آموز نیز هسـت. درواقـع در رویکرد 
آمـوزش مجـازى هرچنـد در برخـى مـوارد مى توانـد تـا حـدى بـه کمـک عدالـت آموزشـى 
همچـون امـکان دسترسـى همگانـى از دوره هـا و کالس هـاى بـا اسـاتید مجـرب را فراهـم 
آورد؛ امـا الزمـه آن داشـتن امکانـات بـراى اسـتفاده از اینترنـت و وسـایل آمـوزش مجـازى 
اسـت. درواقـع ایـن نـوع از آمـوزش مى توانـد بـراى طبقـات بـاال یـا میانـه جامعـه کاربردى 
باشـد؛ امـا ایـن در حالـى اسـت که طبقـات پاییـن جامعه بـه دلیـل محرومیت هـاى اجتماعى 
و فشـار اقتصـادى دسترسـى مطلـوب و باکیفیتى نسـبت به وسـایل و امکانات کمک آموزشـى 
و آمـوزش مجـازى ندارنـد و از سـویى دیگـر تداوم آمـوزش مجـازى مى تواند بـه بى انگیزگى 
تحصیلـى و درنهایـت خـروج از نظـام آموزشـى و تـرك تحصیل ختم شـود. از این بسـترهاى 
فرهنگـى و اجتماعـى در نـوع مواجـه بـا آمـوزش مجـازى در دوره تحصیلى به شـدت اهمیت 
دارد. بـه بیانـى دیگـر ازآنجایى کـه شـهروندان هرکـدام داراى پایـگاه اقتصـادى و اجتماعـى 
متفاوتـى هسـتند شـیوه اسـتفاده و مواجه آن هـا با آموزش مجازى نیز متفاوت اسـت و شـدت 
ایـن تفـاوت بـه حـدى مى توانـد به دوگانـه امـکان/ عدم امـکان اسـتفاده از آمـوزش مجازى 
منجـر شـود درصورتى کـه در آمـوزش حضـورى، عموم افـراد با پایـگاه اقتصـادى و اجتماعى 
حتـى پاییـن نیـز امـکان اسـتفاده از آن را دارنـد و این گـزاره مى توانـد آموزش مجـازى را به 

ابـزارى در راسـتاى شـکاف طبقاتـى در جامعه تبدیـل نماید.
از سـویى دیگـر یافته هـاى پژوهش پیش رو نشـان مى دهـد آموزش مجـازى در این مدت 
کـه در مـدارس کشـور مورداسـتفاده قـرار گرفته اسـت، بیـش از هـر جنبه دیگـرى در صرف 
انتقـال محتـوا تـا حـدى مطلوب اسـت. ایـن در حالى اسـت کـه یکـى از اهداف اصلـى نظام 
آموزش وپـرورش، جایـگاه تربیتـى مدرسـه اسـت. درواقـع یکـى از کارکردهاى اصلى مدرسـه 
عـالوه بـر آمـوزش، جنبـه تربیـت نسـل و آموزش هـاى مهارتـى و اجتماعـى دانش آمـوزان 
اسـت و ایـن در حالـى اسـت که بر اسـاس شـکل شـماره 3، همان گونه که مالحظه مى شـود 
چالش هـاى موجـود در ابعـاد اجتماعى-زیسـتى و فرهنگى-تربیتـى به مراتـب از فرصت هـاى 
آن بیشـتر اسـت و ایـن امـر بیانگر آن اسـت که آمـوزش مجازى در نسـبت به مسـئله تربیت 

و مهـارت دانش آمـوزان دچـار نقص جدى اسـت.
 به طورکلـى یافته هـاى پژوهـش کـه نشـان دهنده یافته هـاى پژوهش هـاى متعـدد در 
زمینـه بررسـى فرصت هـا و چالش هـاى آمـوزش مجـازى مـدارس اسـت، نمایانگـر تمامـى 
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زمینه هـا نبـوده و همچنـان الزم اسـت مطالعـات دیگـرى در سـطح کشـور از زوایـا و ابعادى 
دیگـر انجـام شـود. از طرفى مقـاالت هفده گانه اى کـه در این  پژوهش موردمطالعه و بررسـى 
قـرار گرفـت، تضادهـا و تناقض هایـى بـا یکدیگـر داشـتند و برخـى کدها همچـون خالقیت، 
تأمیـن فرصـت برابـر آموزشـى، عدالـت آموزشـى، تعمیـق یادگیـرى و... در بعضـى مقـاالت 
به عنـوان فرصـت یادشـده بـود، درصورتى کـه در دیگـر مقـاالت به عنـوان چالـش و آسـیب 
آمـوزش مجـازى قلمـداد شـده بـود؛ بنابرایـن به نظر مى رسـد با توجـه به اهمیـت موضوع در 
راسـتاى حرکت به سـمت آموزش هـاى ترکیبى، الزم اسـت مطالعه اى از طریـق پیمایش هاى 
گسـترده و مصاحبه هـاى عمیـق بـا متخصصـان تعلیـم و تربیـت کـه خـود نیز تجربه زیسـته 
ایـن وضعیـت را داشـته اند پیرامـون ایـن مسـئله صـورت پذیـرد تـا عـالوه بـر فهـم درسـت 
و دقیـق از برخـى مسـائل چالش برانگیـز در آمـوزش مجـازى همچـون تعمیـق یادگیـرى و 
عدالـت آموزشـى، تمـام زوایـاى پنهـان مزایـا و معایـب آن جلوه گر شـود تا سیاسـت گذاران و 

پژوهشـگران بتواننـد از نتایـج آن بـراى تـداوم راه اجرایـى و علمـى خـود بهره مند شـوند.
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