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بررسی کیفیت آموزش و یادگیری در فضای مجازی شاد از نظر دانش آموزان دوره
ابتدایی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1398-99

زهره حمزه لو ، 1سعدا
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 1مدرس دانشگاه فرهنگیان  ،دکترای تخصصی علوم تربیتی (نویسنده مسئول)
 2دانشجوی کارشناسی پیوسته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان  ،پردیس عالمه طباطبایی ارومیه

چکیده
پس از شیوع ویروس کرونا در سطح جهان و کشور ما ایران  ،مدارس جزء اولین مراکزی بودند که تعطیل شدند و اینن تعطیلنی
تا پایان سال توسط دولت تائید شد .که در پی تعطیلی مدارس آموزش از رسانه ها (شبکه آمنوزش و  )...و فانای مجازی(پینام
رسانهای مختلف خارجی و داخلی) انجام گرفت .هدف این مقاله بررسی آموزش و یادگیری در فاای مجازی شاد از دریچه نگاه
دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستانهای سنندج و ارومیه می باشد که با روش کیفی و از طریق بررسی تجنار زیسنته داننش
آموزان پایه سوم تا ششم ابتدایی به صورت نمونه گیری هدفمند از نوع ساده و در دسترس انجام گرفتنه اسنت.ابتدا توحنی ات
الزم در خصوص آموزش و یادگیری در فاای مجازی شاد ارائه شده و در ادامه از طریق مصاحبه تلفنی بنا داننش آمنوزان دوره
ابتدایی هر د و شهرستان مذکور مفاهیم اساسی از تجربیات زیسته دانش آموزان انجام گرفته و در سه مرحله کدهای باز(96کد)
و مقوله ها (7مقوله) و در نهایت ماامین (3مامون) دیدگاه دانش آموزان درباره پیام رسان شاد ،نظر داننش آمنوزان در منورد
یادگیری در فاای مجازی و نظر دانش آموزان در مورد ن وه مدیریت و برنامه ریزی فاای مجازی مشخص شده است.
واژههای کلیدی :آموزش ،یادگیری  ،فاای مجازی شاد  ،دانش آموزان دوره ابتدایی
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 .1مقدمه
در دنیای امروز که اطالعات روز به روز نو شده و سرعت تولیدآن به ﭼشم بر هنننم زدننننیکننناهش یافتنننه اسنننت ،انتقنننال
اطالعات از فردی به فرد دیگربه عنوان هدف آموزش کاریعبﺚ و بیهوده است؛ بنابراین هدف آموزش بنه آمنو زش بازینابی این
دانستهها به فراخور حال هر فرد تﻐییر یافته است آموزش مجازی نیزبه عنوان شیوه نسبتاً نوﻇهور به طنور جند ی ایننن هدف
را دنبال میکند[1] .
آموزش الکترونیکی در واقع آموزش از طریق کامپیوتر ،شبکه های کامپیوتری ﭼندرسانه ای و اینترنت است کنه بنه مندد رشند
روزافزون فناوری اطالعات سهل الوصول گشته است .امروزه از آموزش الکترونیکی بنه عننوان مهمتنرین عامنل توسنعه دهننده
فناوری اطالعات یاد می شود و فعاالن در این رشته معتقدند با توجه به گفتار آشنای فناوری با این زبنان ،اینن نظنام آموزشنی
م دود به هیچ تخصص ،مقطع ،سن و دوره های خاص نیست یکی از راههای افنزایش رحنایت از نظنام ینادگیری الکترونیکنی،
بهبود کیفیت خدمات است  .کیفینت در آمنوزش هنای الکترونیکنی ،توانمندسنازی یادگیرننده اسنت و بسنتگی بنه انتظنارات
دانشجویان از مدرسان دوره ،فعالیت های یادگیری و رحایت دانشجویان از دوره دارد .برای ارتقای کیفیت آموزش الکترونیکنی،
برنامه های تامین کیفیت ،بایستی شناسایی و اجرا گردند .در این راستا ،استانداردهای متننوعی در جهنت پاسنه بنه نیازهنای
روزافنزون آمنوزش هنای مجنازی توسنعه یافتنه انند ].[2شواهد نشان میدهد آموزش ﻏیر حاوری در آﻏاز در واقع با آموزش
مکاتبهای در اواسط دهه  1800مننیالدی آﻏنناز شده است .هم اکنون نیزدر نقاط مختلف دنیا از جمله ایران از این شیوه آموزش
برای ت صیل و یادگیری استفاده میشود  .همان سابقه بهره گیری از آموزش ﻏیر حاوری مبتنننی بننر فننناوری بننه اوایننل دهننه
 1800میالدی باز میگردد .ابزارهایی مانند اسالید و تصاویرمت رك با تولید و توسعه وسایل سمعی بصری به عنوان ابزار کمﮏ
آموزشی به کالس درس راه یافت و ﻇهور صنعت تلویزیون نقطه عطفی در روند تکمیلی آموزش از راه دور پدید آورد .در سیر
تکوین آموزش و آموزش از راه دور هم زمان با تﻐییر شکل از متون نوشتاری به تلویزیون آموزشی ت ول بزرگی مشاهده
میشود .اولین شکل آموزش از راه دور در اروپا به صورت دورههای مکاتبهای آﻏاز شد ،این شکل از آموزش تا اواسط قرن حاحر
به صورت مطلو

پذیرفته شده بود  .تا زمانی که رادیو و تلویزیون آموزشی به شهرت رسید ،اشکال اساسی آموزش از طریق

رادیو و تلویزیون ،عدم وجود ارتباط دو جانبه بین استاد و فراگیر بود  .زمانی که فناوری ارتباطی موﺛر قابل دستیابی شد،
بوسیله فراگیران این نظام آموزشی مورد استفاده قرار گرفت .در حال حاحر معروفترین ابزار ارتباطی رایانهای ،عبارتند از پست
الکترونیکی با استفاده از تابلوهای کنفرانسهای شنیداری و تلفنی و اعالنات و اینترنت کنفرانسهای تصویری با استفاده از یﮏ
یا دو ویدئو واستماع  ،دو طرفه از طریق حبط صوت ،کابل تلفن ،نسوج نوری ماهواره ،و مایکروویو مدار بسته آموزشی[1] .
برای سامان بخشی به آموزش و یادگیری در شرایط پیش آمده در سطح کشور و برای اینکه آموزش و ینادگیری متوقنف نشنود
بایستی برنامه ریزی های الزم در این خصوص انجام می شد و مدارس برای مدیریت امر آموزش در ایام قرنطینه ،کنه بنه دلینل
شیوع بیماری مسری کوئید 19دانش آموزان نمی توانستند در مدارس حاور یابند  ،بدون برنامه قبلی وارد عمل شندند کنه در
ابتدا از طریق شبکه آموزش امر تدریس به صورت مرور دروس ارائه شده ادامه یافت اما پس از مدتی که بنای تصمیم گینری بنا
دستور وزارت بهداشت بر تعطیلی مدارس تا پایان سال ت صنیلی  1398-99گذاشنته شند ،بنرای کیفینت بخشنی بنه موحنوع
آموزش و یادگیری،آموزش و پرورش با راه اندازی فاای مجازی دانش آموزی شاد برنامه های خود را ادامه داد  .این پژوهش به
دنبال ارزشیابی کیفیت یادگیری برنامه دانش آموزی شاد با استفاده از تجار زیسته دانش آموزان دوره ابتدایی بوده است .
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 .2یافته ها
اینترنت در عرصههای آموزشی ﭼالشهای جدیدی را ایجاد کرده و استفاده از بستر و زیرساخت مناسﺐ اینترنت برای آموزش
طی سالیان اخیرمورد استقبال قرار گرفته است  .آموزش الکترونیکی ،آموزش مبتنی بر کامپیوتر ،آموزش مبتنی بر و نمونه
های انتخا

شده برای روشهای جدید آموزشی با در نظر گرفتن تعریف فوق آموزش مجازی فرآیند و ابزار انتقال دانش به

سوی یاددهی  -یادگیری با یﮏ شیوه نوین با مزایای نسبی مننی باشنند[1] .درکالس هاﻯ مجازﻯ ،شرایط کامال مانننند کننالس
هننننای درس است و حتﻰ در بعاﻰ از موارد در کالس هاﻯ فیزیکﻰ برگزار مﻰ شود .در این جا از ویدئو کنفرانس به جاﻯ تخته
سیاه و

از یﮏ ویدئو پروژکتور استفاده مﻰ شود .گاهﻰ از اوقات براﻯ هر فرد یﮏ کامپیوتر در نظر گرفته مﻰ شود و ارتباط

ویدئویﻰ از طریق صف ه ی نمایشگر و دوربین یا و کم خواهد بود و هر کسﻰ مﻰ تواند از طریق کامپیوتر با استاد ارتباط
برقرار کند .این روش مخصوصا برای برگنزاری کنالس هنایی که استاد مربوط به آن درس به تعداد کافﻰ موجود نیست و امکان
جابجایﻰ اساتید هم وجود ندارد،

مفید مﻰ باشد؛

به ویژه براﻯ دانشگاه ها .شاخه اﻯ از این دسته در پزشکﻰ از راه دور نیز

استفاده مﻰ شود[3] .
مزیت های آموزش مجاازی  .1 :نیازﻯ به صرف وقت و حاور در کالس نیست .2 .برخوردارﻯ از یﮏ روش مطالعه ی انعطاف
پذیر که مطابق نیازدانشجو است .3 .سرعت مطالعه فراگیننر است .4.مانند کالس هاﻯ درسﻰ برنامه ی آموزشﻰ ،راهنمایﻰ درس،
دروس مرجع و ...وجود دارد .5.در مطالعه به صورت آنالین از مزایای کار گروهی بهره مند می شوید .6.کنجکاوﻯ و ابتکار بیشتر
و دسترسﻰ به تکنولوژﻯ هاﻯ جدید .7.اطالعات به روز است و از اطالعات به روز مﻰ توانید استفاده کنید . 8 .ارزیابﻰ به صورت
آنالین است .9.مﻰ توانید هر کجا که باشید مدرك خود را از طریق اینترنت به دیگران و رییس خود نشان دهید .10 .مﻰ توانید
بیش از یﮏ درس یا رشته را فرا گیرید .11.آموزش الکترونیﮏ را با استفاده از هر فراهم کننده ی خدمات اینترنتﻰ و بدون
م دودیت مﻰ توان بکار برد .اما ارائه دهنده ی دروس مﻰ تواند از یﮏ اینترانت براﻯ این کار استفاده کند که در این صورت
م دوده آموزش م لﻰ خواهد بود .12.در هر زمان مﻰ توان یاد گرفت .13.در هر مکانی امکان یادگیری وجنود دارد .14 .هزینه
هاﻯ یادگیرﻯ کاهش مﻰ یابد .15.دانش و اطالعات را عموم مردم مﻰ توانند بدست آورند .16.نتیجنننه آموزش و یادگیرﻯ شما
سریع تر مشخص مﻰ شود .17.تبعیض و پارتی بازی کمتر اتفاق می افتد.
معایب و محادودیت هاا  :نگرانی عمده استفاده از آمننوزش مجننازی دور شنندن از روابط انسانی و حرکت به سوی دنیای
مجنازی اسنت  .ارتباط رو در رو با معلم باعﺚ احنطرا در بعانی از فراگینران میشود برنامهها ی آموزش الکترونیکی کننونی
از کیفینننننت الزم برخوردار نیست .عدم وجود زیرساخت های الزم برای آموزش مجازی با کمﮏ اینترنت از قبیل م دودیت در
پهنای باند کننننه باعﺚ کارایی کمتر در صدا ،ویدیو ،و تصاویرمت رك میباشد و اینها باعﺚ اتالف وقت زیادی میشود .سنننننه
م نندودیت عمننده بننرای آمننوزش مجنننازی بینننان شنننده است :نارسایی به دلیل کمبود تجزیه و ت لیل شﻐلی - 1عدم
تطابق با م دودیتها و نقاط حعف و قنوت ینادگیری  2درصد باالی ترك ت صیل  3عنندم حاننور فیزیکننی و اسنننتفاده از
زبننان بندن بنننرای دادن پس خوراند و عدم کنترل کافی و دقیق استاد بر کننالس درس از معایﺐ آموزش الکترونیکیدانسته
شده است[3].
معلننم و مدرس در هر دو آموزش نقش مهمننی دارد .در آمننوزش سنتی معلننم و منندرس نقننش م ننوری و کلینندی ایفننا
منیکنند امنا در آموزش مجازی نقش معلم و مدرس به یﮏ تسهیل گنر امنور آمنوزش تﻐییر مییابد.
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نوع فعالیت

سﺨنرانی

آموزش مجازی

آموزش سنتی

اﻃﻼعات اﻏلب از ﻃریﻖ مواد یادگیری اراﺋه میشود بنابراین مدرس

مدرس اراﺋه دهنده اﻃﻼعات است و تصمیﻢ در مورد

نقش تساﻬیﻞ کننده و دستیار را برای یادگیرنده دارد .فراگیر ﺧود

وسیله ارتﺒاط ،توالی اﻃﻼعات ،و سرعت انتقال با

گام ها و ماااواد یاااادگیری را انتﺨاب میکناااد .مااادرس باااه

اوست.

درﺧواسااات فراگیاااران پاساااﺦ مااایدهاااد و همﭽناااین
پیشنﻬادهایی بر اساس تجربه فراگیران به آنﻬا اراﺋه میدهد.
تکلیفهای

تکالیف فردی با متدی مشابه با آموزش سنتیعرﺿه میشود و

در این آموزش مدرس تکالیف فردی را تنظایﻢ مای

فردی

روشی برای ﺧود ارزیابیاست.

کند و این راهی برای ارزشیابی فراگیر نیز هست.

تکلیف هاای

این تکالیف به ﺻورت مشابه آموزش سنتی است امااااا هاااادف

این تکالیف در آموزش سنتی نااااادر اساااات .این

گروهی

اﺻالی آن ارزشایابی است.

تکالیف اﻏلا اب از سا اوی ما ادرس با ارای کاوش

ﻃراحی این تکالیف برﺧﻼف آموزش سنتی که بر مﺒنای ویﮋگاااای
فراگیاران ﻃراحی شده است به ﺻورت متمرکز ﻃراحی شده است.
پﺲ ﺧوراند

ایدههای ﺟدیاداراﺋاه ماایشااود تااا ارزشیابی.
مدرس در گروه ها یﮏ تسﻬیﻞ کننده است.

متد اراﺋه پﺲ ﺧوراند در اینجاا نیازمتفااوت اساات امااا پااﺲ

بااارای دادن پاااﺲ ﺧورانااااد از متاااادهای

ﺧوراناد نوشاتاری رایﺞترین شیوه است.

متفاوتی اسا اتفاده ما ایشا اود .تما ارینها اا ی
شااااافاهی رو در رو یکااااای از روشهاااااای
برﺟسااته دادن پااﺲ ﺧورانااد مااادرس باااه
فراگیراست.

ارزشیابی

یادگیری الکترونیکی تعداد زیادی آزمون را شامﻞ میشود که این

مدرس در اینجا یﮏ آزمون گا ار اسا ات کا اه اراﺋه

آزمون هاا باه وسیله نرم افزار اراﺋاه و ارزشاایابی ماایشااود و

آزمون و پاسﺦ دادن به آن کار اوست.

هادف اﺻالی آنﻬاا نیاز کماﮏ باه ﺧود ارزیابی فراگیر است.
حمایتو

حمایت و پشتیﺒانی رو در رو یکی از کمﺒودها ی اﺻلی این نوع

پشتیﺒانی

آموزش است.

رو در رو از ﺟانب افرادی مانند مدرس،
پیشکساوتان و کارکنان
ﺻاورت میگیرد.

(شاه بیگی و نظری [1])1390 ،
آموزش مجازی در ایاران :هدف آموزش مجازی ،تبدیل آموزش سنتی به مجازی نیست ،بلکه آموزش های تخصصی با شیوه
های مدرن است .شعار آموزش مجازی آموزش برای همه کس و برای همه ی سنین است .باید دید امکان ارائه ی ﭼه ﭼیزهایی
از طریق آموزش سنتی وجود ندارد که آنها را می توان از طریق آموزش مجازی ارائه کرد .باید از امکانات در جهت بهبود،
جایگزین کردن آنها استفاده کنیم[3] .
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شاه احمد قاسمی  ،دهقانی ( )1394در پژوهشی با هدف رسانه های مجازی ،فیلم های آموزشنی و اینترننت در آمنوزش داننش
آموزان نقش اساسی دارند .تنها تفاوت دو مقطع متوسطه و دوره ابتدایی در استفاده از فاای مجنازی در اینن اسنت کنه تمنام
فرآیند اجرایی و استفاده از فاای مجازی در دوره ی ابتدایی باید با کمﮏ والدین و آموزگاران انجام شنود امنا در دوره ابتندایی،
این کار با مشارکت والدین و همکاران مدرسه اجرا می شود و این امکان وجود دارد که با نظارت والدین ،دانش آموزان بتوانند تا
 60درصد کار را خودشان انجام دهند].[4
میرزاپور( )1386در پژوهشی با عنوان آموزش مجازی و شیوه های اجرای آن در مدارس آموزشی  ،به معرفی آموزش مجنازی و
انواع سیستم آن و مزایا و انواع ارتباطات مجازی و شیوه اجرا و ارائه راه حل هنای تبندیل دروس سننتی بنه آمنوزش پرداختنه
است].[5
(دیوید  )2007نتایج ت قیقات خود را درباره کالسهای مجازی در مقاله ای ت نت عننوان "آمنوزش مجنازی بنرای ﭼنه کسنی
مناسﺐ است؟" گردآوری کرده است .او بیان می دارد :استادان باید با کامپیوتر و نوشتن راحت باشند و از تنه قلنﺐ از تنداخل -
عمل و رخدادهای ﻏیرمنتظره لذت ببرند .هیچ بخشی از دوره های پیوسته هرگز مثل هم نیستند و هرگز نمی توان مطمئن بود
یﮏ گروه دانشجو در فعالیتهای گروهی خود ﭼه خواهندکرد؟ در بسیاری از موارد نتایج ت لیل های کمی در تعینین اینکنه آینا
کالسهای مجازی بهتر هستند یا کالسهای سنتی ،قاطع نیستند .نتایج در کاتسهای مجازی برای دانشجویانی که به خوبی آماده
اند و دسترسی مناسﺐ به تجهیزات دارند بهتراست .شاید دانشجویانی که فاقد مهارتهنای بنینادین الزم هسنتند ،بنه ینﮏ دوره
سنتی انتقال داده شوند ،بهتر نتیجه بگیرند .برتری کالسهای مجازی بستگی به تواننایی اسنتاد در تشنکیل و حفن ینﮏ گنروه
جمعی و همیارانه فراگیر دارد .آموزش در روش جدید مستلزم ،انواع جدیدی از مهارتها می باشد ][6
بوﭼار  ) 2007) ،معیارهای بهبودکیفیت در یادگیری الکترونیکی را یادگیرنده -م وری ،یادگیری فعال ،کنش متقابل ،یادگیری
زمینه ای ،توجه به تفاوتهای فردی ،آمادگی یادگیرنده ،یادگیری سطوح یادگیری شناختی و صرف وقنت بیشنتر روی ینادگیری
می داند ][7
رازقی و صابری() 1395در پژوهشی نشان دادند ،آموزش مجازی می تواند بنه انندازه آمنوزش حانوری در پیشنرفت ت صنیلی
دانشجویان موﺛر بوده و از طرفی در مواردی ،تاﺛیر بیشتری بر بعای مولفه های خودنظم دهی ت صیلی داشته باشد .لذا با توجه
به مزایای آموزش مجازی ،می توان از این نوع آموزش به عنوان جایگزین قابل قبولی استفاده -کرد ].[8
خان (  )2005معیارهای بهبود کیفیت در یادگیری الکترونیکی را عوامل آموزشی ،فناوری ،طراحنی رابنی ،مندیریت ،پشنتیبانی
منابع ،عوامل انسانی ) 2015 ) ،در ت قیقی با عنوان"موانع آموزش  2عوامل سازمانی و ارزشنیابی میدانند ][9روش مجنازی در
سازمانهای کوﭼﮏ و متوسط" مهمترین موانع را فقدان آموزش ،پشتیبانی فنی ،زیرساخت هنای فننی ناکنافی ،فقندان داننش و
مهارت کارکنان ،پایین بودن سطح تعامل ،مشکالت مربوط به هزینه خرید دوره های آموزش مجازی و یا توسعه آنهنا و مشنکال
ت فرهنگی دانست ][10در پژوهش خود با عنوان ﭼالش های بکارگیری آموزش همکاران های مجنازی در کنینا کنه بنه روش
آمیخته صورت گرفته ،زیرساخت نامناسﺐ ،آموزش ناکافی ،م دودیت های مالی ،کمبود پهنای باند ،فقدان سیاستها و روشنهای
اجرای آموزش الکترونیﮏ ،فقدان مهارت کارکنان بخش آموزش ،عدم عالقه و بی تعهدی کارکنان را از موانع بهبنود کیفینت در
حوزه آموزشهای مجازی می دانند .آنها همچنین فقدان آگاهی درباره سودمندی کاربرد آموزش الکترونیکی ،فقدان درك روشن
از ماهیت و ﭼیستی آموزش الکترونیکی ،مقاومت مدرسان برای پذیرش و کاربرد ینادگیری الکترونیکنی ،مقاومنت فراگینران در
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برابر تﻐییر روشهای سنتی آموزش ،عدم دسترسی مداوم به و سایت های آمنوزش الکترونیکنی ،نبنود حماینت هنای دولنت و
موسسات آموزشی از آموزش های الکترونیکی را به عنوان مهم ترین موانع آموزش الکترونیکی ذکر می کنند ].[11
اپلیکیشن "شاد" ﭼیست؟
وزارت آموزش و پرورش راههای مختلفی را برای جبران تعطیلی مدارس در پیش گرفت ،اما آخرین و شاید کناربردی تنرین راه
این وزارت تهیه و طراحی برنامهای برای گوشیهای همراه برای ارتباط آموزشی معلمان و دانش آمنوزان بنود.بر اسناس بررسنی
های انجام یافته طی مصاحبه تلفنی با مسئولین آموزشی برخی استانهاد بنا توجنه بنه اهمینت ب نﺚ آمنوزش بعند از تعطیلنی
مدارس ،ت صیل تعطیل نشد و معلمان به خوبی با استفاده از فاای مجازی به ب ﺚ ارائه آموزش پرداختند و حتی برای افرادی
که توانایی اتصال به فاای مجازی را نداشتند م توای آموزشی مکتنو ارسنال کردنند .در برخنی روسنتاهای دور از دسنترس
معلمان برای دانش آموزان که امکان اتصال به فاای مجازی نبود ،کالسهای دو نفره با رعایت فاصنله نکنات بهداشنتی برگنزار
گردید تا در زمان تعطیلی مدارس از سایر دانش آموزان در مناطق مختلف عقﺐ نمانندد .این آموزشها تا زمانی ادامه داشت که
آموزش و پرورش برنامهای ت ت عنوان «شاد» را طراحی کرد .نگرانی داننش آمنوزان و معلمنان باعنﺚ شند آمنوزش و پنرورش
فاایی را برای آموزش دانش آموزان در نظر بگیرد ،برنامهای که در ابتدای ساخت دﻏدﻏههای زیادی در خصوص امنیت شبکه و
زیرساختهای فناوری آن وجود داشت که اجرای این شبکه آموزشی را به تعویق انداخت .لزوم ایجاد یﮏ فاای امن مجازی که
در مالکیت آموزش و پرورش باشد ،باعﺚ شد هم اکنون اپلیکیشن اختصاصی "شاد" که مختص ب ﺚ آمنوزش اسنت در اختینار
معلمان و اولیا و دانش آموزان قرار بگیرد.
این شبکه آموزشی دارای حعف ها و مشکالتی بود که به مرور برطرف میشد ،ولی کلیه فعالیتهنای معلمنان در جهنت تنداوم
جریان آموزش در این فاای امن مجازی که ملی نیز هست شکل گرفت و دانش آموزان از خدمات این فاا استفاده کردند.
در راستای ایجاد سامانه شاد سه گام اصلی وجود داشت؛
گام اول راه اندازی برنامه توسط مدیران مدارس بود که ایشان از طریق  shad.medu.irنسبت به نصﺐ اینن اپلیکشنین اقندام
کردند ،مدیر باید دقت می کرد که تلفن همراه ﺛبت کننده آن با شماره همراه وی در سامانه سماد مطابقت داشته باشد ،کنه در
این راه در صورت مواجهه با مشکل میتوانست با اداره آموزش و پرورش مربوطه تماس بگیرد.
گام دوم استفاده از این سامانه توسط معلمان بود؛ به این صورت که بعد از آنکه مدیران نسبت به نصﺐ برنامه و تشنکیل کنالس
اقدام کردند ،آنها نیز برنامه را نصﺐ نمودند ،که حروری است شماره تلفن همراهی که بنرای ورود بنه برنامنه بکنار میبردنند بنا
شماره ﺛبت شده در سامانه سماد مطابقت داشته باشد و بعد از آن نیز با ﺛبت کد ملی میتوانستند از این برنامه اسنتفاده کننند،
در این راه نیز در صورت بروز مشکل معلم میتوانست از طریق مدیر مدرسه نسبت به حل آن اقدام کند.
گام سوم استفاده این سامانه نیز توسط دانش آموزان بود ،که از روز شنبه  23فروردین ماه اجرا شند و داننش آمنوز بنا ورود بنه
سامانه به صورت خودکار وارد کالس می شد.

6

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
دوره  ،3شماره ، 29آبان 1399

در مقطع ابتدایی دوره اول و دوم  ،م دوده زمانی که برای تشکیل کالسهای در نظر گرفته شده بود هشت صبح تا ﭼهنار بعند
از ﻇهر بود که در این بخش معلم برای ساعت آموزش دست به انتخا می زد[12].
در مقطع پیش دبستانی آموزشها روزانه بین  45تا  60دقیقه ،پایه اول و دوم  75تا  90دقیقه در ﭼهنار بنازه زمنانی بنا مندت
زمان بین  15الی  20دقیقه و مدت زمان استراحت بین پنج الی  10دقیقه ،پایههای سنوم و ﭼهنارم  100النی  120دقیقنه در
ﭼهار بازه زمانی با مدت زمان بین  20الی  25دقیقه و مدت زمان استراحت پنج الی  10دقیقه و پایههای پنجم و ششم  120تا
 150دقیقه در ﭼهار بازه زمانی با مدت زمان بین  25الی  30دقیقه و مدت زمان استراحت پنج الی  10دقیقه آموزشها انجنام
می شد .ادارات آموزش و پرورش استانها و مناطق از طریق رسنانه هنا و فاناهای مجنازی از دانشآمنوزان ،معلمنان و مندیران
خواستند که هرﭼه سریع تر نسبت به نصﺐ اپلیکشین شاد اقدام کنند که در همین راستا بخشنامه نیز به مندارس ابنالش شند و
فیلمهای آموزشی هم در اختیار مدارس قرار گرفت تا هرﭼه بهتر بتوان ازآموزش در این شرایط خاص بهره مند شد.
اپلیکیشن شاد یﮏ آموزش فاای مجازی ﻏیر رایگان است و با وجود آن نیاز ﭼندانی به سایر فااهای مجازی وجود نداشت ،اما
اینکه معلمان از فاای مجازی فیلتر نشده دیگری تا زمان فراگیر شدن شاد و همزمان با آن استفاده کننند بالمنانع بنود .پنیش
بینی ادرات آموزش و پرورش بر این بود که بعد از پایان شیوع کرونا همچنان بتوان از این بستر به عنوان فاای مکمل تدریس
استفاده نمود .میزان تعطیلی مدارس موحوعی است که ستاد ملی کرونا باید در خصوص آن تصمیم بگیرد و قطعنا در خصنوص
تعطیلی و باز شدن مدارس همه جوانﺐ مدنظر قرار میگیرد ،تصمیم کشنوری بنا در نظنر گنرفتن همنه جواننﺐ در اسنتانهای
مختلف گرفته میشود ،آنچه مسلم است اولین جاهایی که تعطیل شدند مدارس بودند و آخرین جایی که باز میشنوند مندارس
هستند[12].
روش شناسی
روش ت قیق این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی بوده که با استفاده از بررسی تجار زیسته داننش آمنوزان
مقطع ابتدایی که از طریق مصاحبه تلفنی روی نمونه های هدفمند حاصل شده ،به دست آمده است .پرسش اصلی این پنژوهش
این بود که آموزش در فاای مجازی شاد دانش آموزی ﭼگونه بود ؟ برای پاسه به این پرسنش ابتندا الزم بنود کنه بنه پرسنش
فرعی ن وه اجر ای آموزش و یادگیری در فاای مجازی و ارزیابی یادگیری در فاای مجازی شاد پاسه داده شود .جهنت پاسنه
به این پرسش ،مصاحبه های نیمه ساختار یافته ای انجام شد ،مصاحبه های حبط شده پس از پیاده سازی ،به صورت سنطر بنه
سطر ،بررسی ،مفهوم سازی ،مقوله -بندی و سپس ،بر اساس مشابهت ارتباط مفهومی و ویژگی های مشترك بنین کندهای بناز
مفاهیم و مقوالت (طبقه ای از مفاهیم) مشخص شدند .هنگام تجزیه و ت لیل دقیق دادهها ،مفاهیم از راه کدگنذاری ،بنه گوننه
مستقیم از رونوشت مصاحبه مشارکت کنندگان در پژوهش (کدهای باز 96،کد) یا با توجه به موارد مشترك کاربرد آنهنا ،ایجناد
شدند .رونوشت مصاحبه ها برای یافتن مقوله های اصلی ،مقوله ها ،ویژگیها و ابعاد این مقوالت به گونه منظم مورد بررسی قنرار
گرفتند .نخست پاسخهای ارائه شده بوسیله مصاحبه شوندگان به واحدهایی کوﭼکتر تجزیه شد ،این کار پس از بررسی رونوشت
مصاحبه ها در سطح جمله یا پاراگراف انجام شد .سپس مفاهیم نیز در ﭼهارﭼو مقوله های بزرگتر قرار گرفتند و پنس از اینن
مرحله مقوله ها نیز در ﭼارﭼو دسته های مفهومی بزرگتری طبقه بندی شدند .با توجه به اینکه کندهای بناز فراواننی بدسنت
آمد ،پس از هر مرحله ،طبقه بندی و بررسی دوباره داده ها ،مفاهیم تکراری حذف و مفاهیم مشابه در هم ادﻏام شدند .این کنار
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تا ﭼندین مرتبه جهت رسیدن به اشباع نظری برای مقوله های اصلی ،مقوله ها و ویژگیهای آنها به صورت تکراری انجنام شند .
کدگذاری باز هنگامی متوقف شد که ؛ یﮏ طبقه بندی معنادار پس از بررسی ﭼند باره رونوشت مصاحبه ها بدست آمد ،.خنرده
مقوالت و ویژگی ها ،تکراری شده بودند.و داده های جدیدی از رونوشت مصاحبه ها یافت نمنی شند و اگنر داده هنای جدیندی
یافت می شد ،با طبقه بندی موجود منطبق نبود .زمانی که مجموعهای از مفاهیم (کدهای) اولیه استخراج شد ،مفاهیم مشترك
بر اساس مقایسه های ﺛابت (تشابهات و تفاوتها) در قالﺐ مقوالت عمده دسنته بنندی شند(.کدگذاری م نوری )  .مرحلنه آخنر
"کدگذاری گزینشی" بود این مرحله ،از طریق مقایسه هر مقوله م وری با دیگر مقوله ها انجام شد .حوزه پژوهش شامل داننش
آموزان پایه های سوم،ﭼهارم ،پنجم و ششم ابتدایی شهرستانهای ارومیه و سنندج بود .به منظور انتخا مشنارکت کننندگان از
نمونه گیری نظری هدفمند استفاده شد .هدف پژوهشگر انتخا مواردی بود که با توجه به هدف پژوهش ،سرشار از داده بوده و
پژوهشگر را در شکل دادن مدل نظری خود یاری دهند و این کار تا جایی ادامه یافت که طبقه بندی مربوط به داده ها اشنباع و
نظریه مورد نظر با جزییات و با دقت تشریح شد.در تهایت در  22نمونه کدگذاری متوقف گردید .جهنت جمنع آوری داده هنا از
مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده شد.
جدول شماره  1بررسی پوشش معلمان از نگاه دانش آموزان

فاای مجازی شاد و دانش آموزان دوره ابتدایی
مقوله ها

مفاهیﻢ استﺨراج شده

مضامین

.1از بین پیام رسان های دیگر ما از برنامه شاد راﺿی هستیﻢ
.2درسته کند پیش میره ولی قﺒولش داریﻢ.
 .3من تا به حال از دو پیام رسان استفاده کرده ام و از هر دو پیام رسان شاد و تلگرام راﺿی هستﻢ.
.4بین سایر پیام رسان ها پیام رسان شاد بﻬتره چون هزینه کمتری می ﺧواد و این اواﺧار نیاز رایگاان
است.

رﺿایت داناش

.5بین پیام رسانﻬا تلگرام و شاد بﻬترند به دلیﻞ سﻬولت در استفاده و سرعت مناسب و امکانات زیاد.

آموزان از پیاام
رسان شاد

.6برنامه شاد بﻬتر است چون فقط برای درس ﺧواندن است.
.8به نظرم برنامه شاد ﺧوب بودچون ﺧلوت تر است.
.9برنامه شاد بد نﺒودچون ایرانی بود.
.10شادﺧوب بود  .به دلیﻞ دسترسی راحت و عدم نیاز به فیلتر شکن.

دیااادگاه
دانااااش

.96با آمدن شاد سرعت آموزش و اﻃﻼع رسانی به مراتب باالتر رفته

آماااوزان

 .12از آموزش در شاد راﺿی هستﻢ دلیلش مﻬﻢ نیست.

درباره پیام

8

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
دوره  ،3شماره ، 29آبان 1399
رسان شاد

.13آموزش با شاد آسان تر شده و درس ها را بﻬتر یاد می کیرم.
 .81نسﺒت به تلگرام برنامه شاد بﻬتر بود چون هﻢ معلﻢ و هﻢ مدیر در کﻼس حضور داشتند .
 .67با آمدن شاد دستورالعمﻞ های بﻬداشتی نیز رعایت شده .
 .66بﭽه ها هﻢ نوعی الزام به وارد شدن در گروه کﻼسی داشتند.

 .7تلگرام بﻬتر از شاد است چون مصرف اینترنت در تلگرام کمتر است.
.15ما در کﻼس ﺧوبتر درس یاد میگرفتیﻢ اما در فضای مجازی قشنگتر یاد نگرفته ام و نیاز به توﺿای
دارم مﺨصوﺻا ریاﺿی یاد گیری هست وباید درکﻼس اینارو توﺿی بدند تا ما قشنگتر یاد بگیریﻢ

ناااا رﺿاااایتی
دانش آموزان از
پیام رسان شاد

.16از نظر من آموزش از ﻃریﻖ فضای مجازی مﺨصوﺻا شاد ،کیفیت الزم را ندارد.
.17به نظر من این شﺒکه تاثیر ﺧوبی نداشته بلکه تمام بﭽه ها رو تنﺒﻞ کرده
.89بعضی از ﺧانواده ها هزینه نت رو ندارن
 .20بﭽه ها زود از درس ﺧوندن ﺧسته میشن.
.22تلگرام پیام ها را زودتر ﺟا به ﺟا میکرد ولی شاد ﺧیلی کند کار می کند.
.23در شاد آموزش یﮏ کمی نامنظﻢ شد و در ساعات یاد گیری اﺧتﻼل ایجاد شده.
.92اینترنت زیاد هﻢ مصرف میکنه و من تا حاال 50000تومان فقط داده ام اینترنت.
 .25اما هرچقدر فضای مجازی هﻢ تا االن بوده ﺧوب بوده ،اما حضوری ﺧیلی بﻬتر ازهمه اینﻬاست.
.26با وﺟود اینکه قﺒﻼً بﻬتر بوده است زیرا دانش آموز از ﻃریﻖ ارتﺒاﻃات چﻬره به چﻬره بﻬتار میتواناد

وﺿع یاادگیری

یادگیری موفقی داشته باشد.

دانش آماوزان
در ایام قرنطینه

.31آموزش حضوری بسیار بﻬتر انجام می گرفت.

و قﺒااﻞ از ناارم
افزار شاد

 .27از ﻃریﻖ پیام رسان تلگرام دنﺒال می کردم.
 .28از ﻃریﻖ تلگرام هزینه بیشتری ﺻرف می شد ولی با این وﺟود تلگرام سرعت بیشتری دارد.
 .29از ﻃریﻖ پیام رسان تلگرام و دانلود کلیپ های آموزشی از ﻃریﻖ آپارات و همﭽناین آماوزش ﻏیار
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مجازی.
 -30سﺨت بوده و از شﺒکه آموزش دنﺒال می کردم.
 .32قﺒﻞ از آن از ﻃریﻖ تلگرام و کند پیش می رفت و بعضی از بﭽه ها اﺻﻼ در کﻼس حضور نداشتند.
ومن از وقتی که وارد فضایی مجازی شده ام از درس هام کندتر شده ام اما درکﻼس بﻬتر از همه بودم.
 .82قﺒﻞ از برنامه شاد و بعد از تعطیلی کﻼس آموزشی انجام نمی گرفت اما قﺒﻼ آموزش کﻼسی بسایار
بﻬتر بود.
 .34اوایﻞ ﺧیلی ﺿعیف یا اﺻﻼً نمی شد ولی حاال بﻬتر است(.بعد از آمدن در فضای شاد)
 .35در آموزش مجازی دانش آموز هر وقت که بﺨواهد میتواند به ﺟزوه ها و مطالب معلﻢ را دوباره گوش

مزایای آموزش

نظر دانش

دهد.

در فضاااااای

آموزان در

مجازی

ماااااورد

 .36آموزش در فضای مجازی موﺟب ﺻرفه ﺟویی در برﺧی هزینه ها از قﺒیﻞ هزینه رفت و آدم و ﺻرفه

یااادگیری

ﺟویی در وقت و زمان نیز میشود

در فضااای
مجازی

.37سرعت تﺒادل و انتقال اﻃﻼعات از ﻃریﻖ فضای مجازی میسر تر است.
 .70دسترسی به منابع از ﻃریﻖ فضای مجازی راحت تر است.
 .75باعث می شود که محیط زیست کمتر آسیب بﺒیند ولی کﻼس حضوری بﻬتر از برنامه شاد است.
 .39هر وقت سوالی داشتیﻢ ﺟواب می گرفتیﻢ.
.40واالن من نتیجه ام اینه که دوباره در مدرسه درس بﺨوانیﻢ تا از ﻃریﻖ فضای مجازی.

نارﺿایتی دانش
آماااااوزان از

 .78آموزش مجازی هیچ مزایایی نداشت حضوری بﻬتر است.

آموزش مجازی

 .43به نظر من آموزش در فضای مجازی دانش آموزان را تنﺒﻞ می کند  ،حضوری ﺻد برابر بﻬتر است.
 .44کﻼس مجازی هیچ امتیازی ندارد من اﺻﻼ راﺿی نیستﻢ .
.45حضوری بﻬتر بود چون در مجازی بیشتر به ما تکلیف می دادند .
 .46در مجازی تدریﺲ ﺿعیف بود.
 .47در این شرایط کرونا حقیقتا تصمیﻢ گیری بسیار سﺨت است اما اگر من مسالل اماوزش در فضاای

نظااار داناااش

نظر دانش

مجازی بودم سعی می کردم مسللیت پذیر باشﻢ.

آموزان در مورد

آموزان در

نحوه مادیریت

مورد نحوه

یاااادگیری در

مدیریت و

فضای مجازی

برنامااااه

 .48در زمان آموزش سر ساعت حاﺿر می شدم
 .50درست تدریﺲ می کردم نه بدون مسللیت .
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ریااااازی

.52منظﻢ برنامه ها را پیش می بردم بدون هیچ گونه بی نظمی.

فضااااای

.53کﻼس ها را به ﺻورت نیمه حضوری برگزار می کردم.

مجازی

 .54بﻬتر بود بﭽه ها پیام های ﺧود را به پی وی معلﻢ بفرستند.
 .90بﻬتر بود چﻬره معلمی که درس می دهد دیده شود
.56همﭽنین فضای آموزشی ایجاد می کردم که معلﻢ بر روی وایت برد مثﻞ کﻼس واقعی تدریﺲ کند.
.57کﻼس های عملی و تجربی و آزمایشگاهی را به ﺻورت حضوری برگزار می کردم.
.58کﻼس های تئوری را به ﺻورت ﻏیر حضوری برگزار می کردم.
.59اگر دست من بود یﮏ ساعت مشﺨص را انتﺨاب میکردم برای تدریﺲ
 .60بعضی مساﺋﻞ را شﺨصا از بﭽه ها می ﺧواستﻢ که انجام بدهند به ﺻورت فیلﻢ  ،ویﺲ یا.....
 .65یﮏ روز قﺒﻞ از ﻃریﻖ پیامﮏ زمان تشکیﻞ کﻼس را به والدین اﻃﻼع رسانی می کردم .
نظااار داناااش

 .61برنامه ای می ساﺧتﻢ که بﭽه ها بتوانند ﺧوب یاد بگیرند.
 .62ترﺟی میدهﻢ که با تلگرام فعالیتﻬای ﺧود را انجام دهﻢ چون سرعت نرم افزار شاد ﺧیلی کند بود.

آموزان در مورد
نحااوه برنامااه

 .63چون معلﻢ ما ﺧیلی تدریﺲ نمی کرد و بیشتر از ما تکلیف می ﺧواست قسمتی را درست می کردم

ریزی در فضای

که مﺨصوص آموزش معلﻢ باشد و تدریﺲ کند.

مجازی

بر اساس جدول شماره  )1ارزیابی کیفیت نرم افزار شاد از نظر دانش آموزان مقطع ابتدایی (پایه های سوم تا ششم) ؛ یافتنه هنا
نشان می دهد که نتیجه مصاحبه با  22دانش آموز مقطع ابتدایی از پایه های سوم تا ششم که نمونه ها بنه صنورت هدفمنند از
شهرستانهای ارومیه و سنندج انتخا شده بودند( 11دانش آموز از شهرستان ارومیه و 11دانش آموز از شهرستان سنندج)  ،بنر
اساس  3مامون اساسی استخراج شده ؛ دیدگاه دانش آموزان درباره پیام رسان شاد  ،نظر دانش آموزان در منورد ینادگیری در
فاای مجازی  ،نظر دانش آموزان در مورد ن وه مدیریت و برنامه ریزی فاای مجازی از نگاه دانش آموزان دختنر و پسنر پاینه
های سوم،ﭼهارم،پنجم و ششم ابتدایی یادگیری در فاای مجازی شاد مورد ارزیابی قرار گرفته و حدود  16کد مفهوم اسنتخراج
شده از تجار زیسته دانش آموزان  ،رحایت دانش آموزان از پیام رسان شاد را مشخص کرده و حدود  10کد مفهنوم اساسنی
بیانگر نا رحایتی دانش آموزان از پیام رسان شاد بوده است 9 .کد به وحع یادگیری دانش آموزان در ایام قرنطینه و قبل از ننرم
افزار شاد پرداخته 6 ،کد استخراج شده از تجار زیسته دانش آموزان مزایای آموزش در فاای مجازی را نشان داده اسنت و در
مقابل  6کد نارحایتی دانش آموزان از آموزش مجازی را به نمایش گذاشته است 13.کد مفهوم به نظر داننش آمنوزان در منورد
ن وه مدیریت یادگیری در فاای مجازی اشاره کرده و تنها  3کد مفهوم نظر دانش آموزان در مورد ن وه برنامه ریزی در فانای
مجازی را مشخص کرده است.
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با ت لیل اطالعات به دست آمده از تجار زیسته دانش آموزان اهمیت مقوله ز رحایت دانش آموزان از پیام رسان شاد از مقوله
های استخراجی دیگر در درجه باالتری قرار دارد ﭼون از مجموع  70کد استخراج شده پس از حذف کدهای تکراری و مشابه 2
مقوله اساسی رحایت دانش آموزان از پیام رسان شاد بیشترین کدها را به خود اختصاص دادهاست ( .که اهمیت اینن مقولنه بنا
کدهای اختصاصی مقوله ی وحع یادگیری دانش آموزان در ایام قرنطینه و قبل از نرم افزار شاد آشکار تر گشته است به طوریکه
دانش آموزان در مصاحبه های خود به سردرگم بودن خویش در قبل از کار با نرم افزار شاد اشارات زیادی داشنته انند و بیشنتر
کدهای تکراری در این مقوله گنجانیده می شد ).و به ترتیﺐ حعف مدیریتی پیام رسان شاد با  13کد اختصاصی از نگاه داننش
آموزان پنهان نمانده و ب چه ها با ماهیت یادگیری در فاای مجازی مشکلی نداشته اند به دلیل اختصاص میزان کدهای یکسان
 6کد برای رحایت و  6کد برای نارحایتی از فاای مجازی و آموزش و یادگیری در این فاا .که مدل مفهومی نتیجه مصناحبه
را به این صورت می توان نشان داد :

شکﻞ شماره  )1مدل مفﻬومی کیفیت یادگیری در فضای دانش آموزی شاد از دیدگاه دانش آموزان دوره ابتدایی

نتیجهگیری
هدف پژوهش بررسنی کیفیت یادگیری در فاای مجازی شاد از نگاه دانش آموزان مقطنع ابتندایی پاینه هنای سنوم تنا ششنم
ابتدایی بود که بر روی تجربیات زیسته دانش آموزان دختر و پسر شهرستان های ارومیه و سنندج با نمونه گیری هدفمند انجام
شد و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته بر روی دانش آموزان پایه های مذکوراجرا شد . .پس از کدگذاری تجار زیسته گروه
نمونه که در  22نفر به اشباع نظری منجر شد  ،پس از حذف کدهای تکراری و مشابه از تعداد  70کند اولینه ینا بناز  7 ،مقولنه
استخراج گردید و این مقوله ها در نهایت به  3مامون اصلی تبدیل شد.بر اساس کدهای استخراج شده و مقوله هنا و مانامین
این پژوهش با پرداختن به بررسی کیفیت یادگیری و آموزش در نرم افزار دانش آموزی شاد  ،مزاینا و معاینﺐ آن را بنه نمنایش
گذاشته و در کنار پرد اختن به اریابی فاای مجازی در حالت کلی در دنیای امروز که دانش آموزان دوره ابتدایی منی تواننند در
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دسته ی طرفداران این فاا قرار بگیرند با درگیر نمودن ایشان به طور ﻏیر منتظره و به صورت اجباری در اینن گوننه آمنوزش و
یادگیری  ،عطش حاور همراه با عالقه و اشتیاق دانش آموزان را تا حدودی کاهش داده است  .نتنایج اینن پنژوهش بنا نتیجنه
پژوهش شاه احمد قاسمی  ،دهقانی کهتنها تفاوت دو مقطع متوسطه و دوره ابتدایی در استفاده از فانای مجنازی را بنا کمنﮏ
والدین و آموزگاران میسر دانسته و معتقدند در دوره ابتدایی ،این کار با مشارکت والدین و همکاران مدرسه اجرا می شود و اینن
امکان وجود دارد که با نظارت والدین ،دانش آموزان بتوانند تا  60درصد کار را خودشان انجنام دهنند مطابقنت نندارد و بیشنتر
دانش آموزان با وجود سواالتی که می توانست این پاسه را داشته باشد اشاره ای نکرده اند وتنها کد  65که به نیاز دانش آموزان
به کمﮏ والدین را که اگر جای معلم بود یﮏ روز قبل ،از طریق پیامﮏ زمان تشکیل کنالس را بنه والندین اطنالع رسنانی منی
کرد،حق مطلﺐ را ادا می نماید و حدود  5کد تکراری و سه کد مشابهی که حذف گردید .
این پژوهش با پژوهش دیوید (  )2007که نتایج در کاتسهای مجازی برای دانشنجویانی کنه بنه خنوبی آمناده انند و دسترسنی
مناسﺐ به تجهیزات دارند بهتراست و برتری کالسهای مجازی بستگی به توانایی استاد در تشکیل و حف ینﮏ گنروه جمعنی و
همیارانه فراگیر دارد و آموزش در روش جدیند مسنتلزم ،اننواع جدیندی از مهارتهنا منی باشند و بنا پنژوهش بوﭼنار ( ) 2007
معیارهای بهبودکیفیت در یادگیری الکترونیکی را یادگیرنده -م وری ،یادگیری فعال ،کنش متقابل ،یادگیری زمینه ای ،توجنه
به تفاوتهای فردی ،آمادگی یادگیرنده ،یادگیری سطوح یادگیری شناختی و صنرف وقنت بیشنتر روی ینادگیری منی دانند و بنا
پژوهش رازقی و صابری() 1395که نتیجه گرفته اند آموزش مجازی می تواند به اندازه آموزش حاوری در پیشنرفت ت صنیلی
دانشجویان موﺛر بوده و از طرفی در مواردی ،تاﺛیر بیشتری بر بعای مولفه های خودنظم دهی ت صیلی داشته باشد .و بنا توجنه
به مزایای آموزش مجازی ،می توان از این نوع آموزش به عنوان جایگزین قابل قبولی استفاده -کرد همسویی داشته و با پژوهش
خان (  )2005که در ت قیقی با عنوان"موانع آموزش دو عوامنل سنازمانی و ارزشنیابی معیارهنای بهبنود کیفینت در ینادگیری
الکترونیکی را عوامل آموزشی ،فناوری ،طراحی رابی ،مدیریت ،پشتیبانی منابع ،عوامل انسنانی ،منی دانند و معتقند اسنت روش
مجازی در سازمانهای کوﭼﮏ و متوسط" مهمترین موانع را فقدان آموزش ،پشتیبانی فنی ،زیرساخت های فنی ناکنافی ،فقندان
دانش و مهارت کارکنان ،پایین بودن سطح تعامل ،مشکالت مربوط به هزینه خرید دوره های آموزش مجازی و یا توسعه آنهنا و
مشکال ت فرهنگی دانسته است همخوانی دارد .و با ت قیق  ) 2015( Royکه در پژوهش خود با عنوان ﭼالش های بکنارگیری
آموزش همکاران های مجازی در کنیا که به روش آمیخته صورت گرفته ،زیرساخت نامناسﺐ ،آموزش ناکافی ،م ندودیت هنای
مالی ،کمبود پهنای باند ،فقدان سیاستها و روشهای اجرای آموزش الکترونیﮏ ،فقدان مهارت کارکنان بخش آموزش ،عدم عالقه
و بی تعهدی کارکنان را از موانع بهبود کیفیت در حوزه آموزشهای مجنازی منی داننند .آنهنا همچننین فقندان آگناهی دربناره
سودمندی کاربرد آموزش الکترونیکی ،فقدان درك روشن از ماهیت و ﭼیسنتی آمنوزش الکترونیکنی ،مقاومنت مدرسنان بنرای
پذیرش و کاربرد یادگیری الکترونیکی  ،مقاومت فراگیران در برابر تﻐییر روشهای سنتی آموزش ،عندم دسترسنی منداوم بنه و
سایت های آموزش الکترونیکی ،نبود حمایت های دولت و موسسات آموزشی از آموزش های الکترونیکی را به عنوان مهم تنرین
موانع آموزش الکترونیکی ذکر می کنند نیز مطابقت دارد.به طور کلی این پژوهش بیانگر این نتیجه است که دانش آموزان در
دوره ابتدایی نسبت به کیفیت آموزش و یادگیری بی تفاوت نیستند و در برابر ن وه ی آمنوزش و ینادگیری در فانای مجنازی
شاد نه تنها واکنش نشان می دهند بلکه به یادگیری در کالسهای حاوری بیشتر اهمیت قائلند .به عالوه می تواننند در منورد
ن وه ی مدیریت و برنامه ریزی آموزش و یادگیری فاای مجازی شاد منتقدانه به اﻇهار نظر می پردازند.ولی با تمام این مسنائل
 ،یادگیری در فاای مجازی شاد را بر سایر پیام رسان ها ترجیح می دهند .
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