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Abstract
Introduction: The aim of this study was to provide a data theory theory model based on the data 
model model of online learning improvement strategies during the Covid-19 epidemic. Sudden 
exposure to these acute conditions in the field of education, caused the need to use virtual education 
courses, especially in Iranian universities.
Methods: The research approach was qualitative by systematic GT strategy. The study population 
consisted of faculty members of Tehran University and the Payame Noor University of Tehran 
were studied using the theoretical sampling method and theoretical saturation, with 28 participants. 
Some education experts consulted in higher education technology to design an interview protocol. 
Researchers used a rethinking strategy to validate the interview data coding process. Data were 
analyzed using Maxqda Qualitative Analysis software version 2022.
Findings: Themes and concepts related to improving online teaching-learning during the Covid-19 
pandemic period coded with a total of 264 codes in the form of 31 open codes, Ten core codes, 
and Five selected codes, included organizational, educational, metacognitive, communication, and 
contextual strategies.
Conclusions: The results of this study indicate that Organizational strategies are considered as the 
main and supporting factor for improving education and learning in the online education environment 
and include monitoring and evaluation of online education and online education management and 
planning. Communication strategies in the field of informal and formal educational communication 
have an interventionist role in improving online education and learning in the university. Field 
strategies, in the form of software and hardware infrastructure, provide the basis for online college 
education and learning. Educational strategies as operational strategies are mainly led by faculty 
members and university lecturers in the context of developing online educational content and 
improving online teaching methods.
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http://dx.doi.org/https:/doi.org/10.22034/IJNR.17.3.67
http://ijnr.ir/article-1-2617-fa.html


نشریه پژوهش پرستاری، دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1401

68

نشریه پژوهش پرستاری       مقاله پژوهشی

                                       https://doi.org/10.22034/IJNR.17.3.67                                                        3 مرداد و شهریور 1401، دوره 17، شماره

الگوی داده بنیاد راهبردهای بهبود آموزش آنالین در دوران پاندمی کووید-19 
زهره علیمردانی1، محمد اسدی 2* 

1-کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه تهران، ایران.
2- دکتری رشته برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه کردستان، ایران.

نویسنده مسئول: محمد اسدی،  دکتری رشته برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه کردستان، ایران.
m.asadi.phd@gmail.com :ایمیل

تاریخ دریافت:   1400/7/27                                       تاریخ پذیرش: 1401/5/1

چکیده
مقدمــه: ایــن مطالعــه بــا هــدف ارائــه یــک مــدل نظریــه داده بنیــاد و در راســنای الگــوی داده بنیــاد راهبردهــای بهبــود یادگیــری 
ــا  ــا ایــن شــرایط بحرانــی در حــوزه آمــوزش، ســبب  شــد ت ــی ب آنالیــن در دوران همه گیــری کوویــد-19 انجــام شــد. مواجهــه ناگهان

ضــرورت اســتفاده از دوره هــای آمــوزش مجــازی بــه ویــژه در دانشــگاه هــای ایــران بیــش از پیــش احســاس گــردد.
روش کار: رویکــرد ایــن پژوهــش، کیفــی و بــا اســتفاده از راهبــرد نظریــه داده بنیــاد سیســتماتیک بــود. جامعــه پژوهــش شــامل اعضــای 
هیــأت علمــی دانشــگاه تهــران و پیــام نــور تهــران بودنــد کــه بــا اســتفاده از روش نمونــه گیــری نظــری هدفمنــد بــر اســاس اشــباع 
نظــری بــا تعــداد 28 مشــارکت کننــده مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد. از برخــی کارشناســان  آمــوزش نیــز در زمینــه فنــاوری آمــوزش عالــی 
بــرای طراحــی منشــور مصاحبــه مشــورت گردیــد. پژوهشــگران، از راهبــرد بازاندیشــی بــرای تاییــد فرآینــد کدگــذاری داده هــای مصاحبــه 

اســتفاده کردنــد و داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار تحلیــل کیفــی مکــس کیــودا نســخه 2022 تحلیــل شــد.
یافته هــا: مضامیــن و مفاهیــم مرتبــط بــا  بهبــود تدریــس ـ یادگیــری آنالیــن در دوران پاندمــی کوویــد-19 درمجمــوع بــا تکــرار 264 
کــد در قالــب 31 کدبــاز و 10 کــد محــوری و 5 کــد انتخابــی شــامل راهبردهــای ســازمانی، آموزشــی، فراشــناختی، ارتباطــی و زمینــه ای، 

کدگــذاری شــده انــد.
نتیجــه گیــری: نتایــج ایــن پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه راهبردهــای ســازمانی بــه عنــوان عامــل اصلــی و پشــتیبان بــرای بهبــود 
آمــوزش و یادگیــری در محیــط آمــوزش آنالیــن تلقــی مــی شــوند و شــامل نظــارت و ارزیابــی آمــوزش آنالیــن و مدیریــت و برنامه ریــزی 
ــود  ــر در بهب ــه گ ــش مداخل ــه ارتباطــات آموزشــی غیررســمی و رســمی نق ــای ارتباطــی در زمین ــد. راهبرده ــن می گردن ــوزش آنالی آم
آمــوزش و یادگیــری آنالیــن در دانشــگاه دارنــد. راهبردهــای زمینــه ای، در قالــب زیــر ســاخت هــای نــرم افــزاری و ســخت افــزاری، 
زمینــه را بــرای آمــوزش و یادگیــری دانشــگاهی آنالیــن فراهــم مــی کننــد. راهبردهــای آموزشــی بــه  عنــوان راهکارهــای عملیاتــی عمدتًا 
توســط اعضــای هیئــت علمــی و مدرســان دانشــگاه ها در چارچــوب تدویــن محتــوای آموزشــی آنالیــن و بهســازی روش هــای تدریــس 

آنالیــن رهبــری مــی شــوند.
کلیدواژه ها: آموزش آنالین، یادگیری الکترونیکی، راهبردها، پیامدها، پاندمی کووید-19.

مقدمه
آمــوزش عالــی ایــران در حــال حاضــر متأثــر از پدیــده کرونــا، هــم 
ــی دچــار تغییراتــی شــده اســت )1(.  ــی و هــم بین الملل از بعــد مل
ــه ایــران  یکــی از معضالتــی کــه اخیــراً در همــه کشــورها ازجمل

مشکل ســاز شــده و موجــب تعطیلــی مراکز آمــوزش گردیده اســت، 
همــه گیــری بیمــاری کرونــا اســت. پــس از شــیوع ویــروس کرونا، 
ــور  ــت آن به منظ ــه دول ــود ک ــتین کشــوري ب ــن نخس کشــور چی
ــی  ــه تعطیل ــتور ب ــاري دس ــن بیم ــیوع ای ــا ش ــه ب کاهــش و مقابل
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ــس از گســترش  ــه و پ ــاه فوری ــر م ــران از اواخ ــدارس داد. در ای م
ــورت  ــرورش به ص ــوم و وزارت آموزش وپ ــا، وزارت عل ــیوع کرون ش
متوالــی دســتور بــه تعطیلــی دانشــگاه ها و مــدارس دادنــد تــا پــس 
ــد  ــاري رون ــیوع بیم ــاید ش ــوروز( ش ــد )ن ــال جدی ــالت س از تعطی
ــاز  ــگاه ها را آغ ــدارس و دانش ــد م ــد و بتوانن ــته باش ــی داش کاهش
کننــد )2( ســازمان بهداشــت جهانــی هــم طبــق بیانیــه ای اعــالم 
کــرد کــه آمــوزش از راه دور و آمــوزش برخــط از بهتریــن راه هــای 
ــد  ــاری کووی ــری ناشــی از بیم ــوزش اســت )3(. همه گی ــه آم ادام
ــرار  ــر ق ــان را تحــت تأثی ــر جه ــی سراس ــتگاه های آموزش 19 دس
داده و منجــر بــه بســته شــدن تقریبــاً کل مــدارس، دانشــگاه ها و 
دانشــکده ها و محرومیــت بیــش از 1/7 میلیــارد فراگیــر از آمــوزش 
ــوزش  ــده، آم ــت پیش آم ــن موقعی ــذا در ای ــت )4(؛ ل ــده اس گردی
مجــازی به عنــوان راهــکار اصلــی ادامــه تحصیــل دانشــجویان و 
جلوگیــری از وقفــه آموزشــی در دانشــگاه ها و مراکــز آموزشــی در 
نظــر گرفتــه شــد. البتــه همان طــور کــه کوویــد 19 در بســیاری از 
ــه  ــد، چگونگــی حفــظ یادگیــری نیــز ب کشــورها گســترش می یاب
یــک چالــش بــزرگ بــرای جامعــه آموزشــی جهانــی تبدیل شــده 
اســت )5( بنابرایــن تقریبــاً همــه مــدارس و دانشــگاه هــا سراســر 
جهــان پذیرفته شــده اند تــا کالس هــای خــود را از طریــق آمــوزش 
الکترونیکــی و توســعه دهنده برنامه هــای دیجیتالــی به عنــوان 
ــا،  ــی در کالس ه ــع دیجیتال ــرای مناب ــرای اج ــن روش ب بهتری
ــی  ــوزش عموم ــار آم ــه درکن ــت ک ــی اس ــد )6(. بدیه ــه دهن ادام
ــوم،  ــی در وزارت عل ــوزش عال ــرورش و آم ــوزش و پ در وزارت آم
تحقیقــات و فنــاوری، آمــوزش پزشــکی و ارتباطــات آموزشــی در 
ــود  ــجویان خ ــوزش دانش ــرای آم ــکی ب ــوم پزش ــگاه های عل دانش
ازجملــه در رشــته-های پرســتاری، از ایــن قاعــده مســتثنا نبــوده و 
بــه دلیــل اهمیــت آمــوزش در دوران پاندمــی کرونــا، شــیوه هــای 
مؤثــر بهبــود یادگیــری الکترونیکــی، کاربردهــای مفیــدی نیــز در 

وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی خواهــد داشــت. 
یادگیــری الکترونیکــی، عبــارت اســت از رویکــردی خالقانــه بــرای 
ــاص  ــور خ ــه به منظ ــی ک ــا و اطالعات ــا، مهارت ه ــال بینش ه انتق
طراحی شــده اســت، در فراینــد یادگیــری به صــورت فراگیــر 
ــوده  ــه ب ــترش و نوآوران ــر و قابل گس ــی، انعطاف پذی ــور، تعامل مح
ــده و  ــی تولیدش ــاوری دیجیتال ــتاوردهای فن ــتفاده از دس ــا اس و ب
توســط زیرســاخت های شــبکه و اینترنــت انتقــال می یابنــد. 
ــل  ــان قاب ــر زم ــا و ه ــی، هرکج ــرای هرکس ــات ب ــن اطالع ای
ــوده و تمــام جنبه هــا و الزامــات آموختــن و تدریــس را   اســتفاده ب
ــری الکترونیکــی  ــج، یادگی ــد. )7(. دیکشــنری کمبری در برمی گیرن
ــا اســتفاده از  ــه ب ــه در خان ــق مطالع ــری از طری ــوان یادگی را به عن

ــی  ــت معرف ــده در اینترن ــی ارائه ش ــای آموزش ــر و دوره ه کامپیوت
ــات  ــات و ارتباط ــای اطالع ــاوری ه ــتفاده از فن ــد )8(. اس می کن
در زمینــه یادگیــری منجــر بــه ظهــور حیطــه نوینــی تحــت عنــوان 
ــای  ــذف محدودیت ه ــت. ح ــده اس ــی« ش ــری الکترونیک »یادگی
ــه  ــن ب ــه روزگاری دور از ذه ــده ک ــن یادگیرن ــان و س ــکان، زم م
ــرای  ــی ب ــای بزرگ ــر محدودیت ه ــروزه دیگ ــیدند، ام ــر می رس نظ
آمــوزش محســوب نمی شــوند. از ســوی دیگــر، بایــد توجــه 
ــد در  ــه وجــود آمــدن نیازهــای گســترده و جدی ــا ب داشــت کــه ب
میــان جوامــع اســتفاده از رویکردهــای ســنتی در نظــام آموزشــی 
ــی  ــری مبتن ــه، یادگی ــر رایان ــی ب ــری مبتن ــت. یادگی ــی نیس کاف
بــر فنــاوری اطالعــات، کالس مجــازی و... راه را بــرای پیدایــش 
شــیوهای نویــن در آمــوزش هموارســاخته اند. در حقیقــت یادگیــری 
الکترونیکــی بــه منزلــه روش عمــده واصلــی در فرآینــد یاددهــی ـ 

ــت.  ــده اس ــری پذیرفته ش یادگی
ــا و تغییــر ســبک آمــوزش  ــا توجــه بــه بیمــاری کرون  ازایــن رو، ب
از حضــوری بــه آمــوزش الکترونیکــی و تحــوالت ســریعی کــه در 
محیــط پیرامــون در حــال شــکل گیری اســت، اجــرای نظام هــای 
آمــوزش مجــازی به منظــور ارائــه خدمــات و فن آوری هــای جدیــد 
ــی  ــاز اساس ــک نی ــورت ی ــه  ص ــری ب ــس و یادگی ــه تدری در زمین
مطرح شــده اســت و به عنــوان یــک پرســش جــدی بــرای 
پژوهشــگران عرصــه آمــوزش و ارتباطــات بیان شــده اســت. 
ــذا بررســی مطالعــات انجام شــده و همچنیــن عناصــر و عوامــل  ل
معرفی شــده در زمینــه یادگیــری الکترونیکــی حاکــی از آن اســت 
کــه هــر یــک از افــراد پژوهشــگر و صاحب نظــر و نیــز دانشــگاه ها 
و مؤسســات آمــوزش مطــرح در ایــن عرصــه از زوایــای گوناگــون 
و بــا رویکردهــای مختلــف روی ابعــاد و عناصــر متعــدد یادگیــری 
الکترونیکــی بــه  عنــوان عوامــل اصلــی موفقیــت و ابعــاد زیربنایــی 
و تشــکیل دهنده ایــن نــوع آمــوزش تأکیــد نموده انــد و در همیــن 
ــی  ــای مختلف ــده و معیاره ــی گردی ــز معرف ــی نی ــتا مدل های راس
ــری الکترونیکــی مطرح شــده  ــی یادگی ــا ارزیاب ــرای طراحــی و ی ب
ــد  ــه برخاســته از داده هــا می توان اســت و باوجوداینکــه روش نظری
به عنــوان یکــی از روش هــای پژوهشــی مناســب در حــل بســیاري 
از مســائل تربیتــی مورداســتفاده قــرار گیــرد، امــا آنچــه آشــکار بــه 
ــل  ــم وجــود برخــی عوام ــه علی رغ ــن اســت ک نظــر می رســد ای
ــده  ــای ارائه ش ــا و چارچوب ه ــترک در مدل ه ــای مش و مالک ه
در زمینــه تدریــس ـ یادگیــری الکترونیکــی، مــدل واحــدی جهــت 
ــه  ــا، ارائ ــاری کرون ــری بیم ــرایط همه گی ــری در ش ــود یادگی بهب
ــر آن  ــگران را ب ــی، پژوهش ــأ پژوهش ــن خ ــذا ای ــت. ل ــده اس نش
داشــت تــا بــه ارائــه الگــو و چارچوبــی مبتنــی بــر زمینــه بپردازند و 
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راهبردهــای بهبــود تدریــس و یادگیــری آنالیــن را پوشــش دهــد. 
ــر اســت: ــه شــرح زی ــی ب ــن راســتا، پرســش های اصل در همی

ــس و  ــود تدری ــش و بهب ــری اثربخ ــتیبان به کارگی ــل پش 1( دالی
ــد؟ ــا کدم ان ــی کرون ــن دانشــگاهی در دوران پاندم ــری آنالی یادگی
2( شــرایط مداخلــه گــر دانشــجویان و اســاتید بــرای بهبــود تدریس 

و یادگیــری آنالیــن دانشــگاهی در دوران پاندمــی کرونــا کدم انــد؟
3( زمینــه هــای تســهیلگر در راســتای بهبــود تدریــس و یادگیــری 

آنالیــن دانشــگاهی در دوران پاندمــی کرونــا کدم انــد؟
ــری  ــس و یادگی ــود تدری ــرای بهب ــای ب ــا و راهبرده 4( راهکاره
ــد؟ ــا کدم ان ــی کرون ــاتید در دوران پاندم ــگاهی اس ــن دانش آنالی
ــس و  ــود تدری ــتای بهب ــار در راس ــج قابل انتظ ــا و نتای 5( پیامده
ــا کدم انــد؟ یادگیــری آنالیــن دانشــجویان در دوران پاندمــی کرون
آمــوزش  و مؤسســات  دانشــگاه ها  پژوهشــگران،  از  بســیاری 
ــا  ــی و ی ــری، تجرب ــای نظ ــا و چارچوب ه ــه مدل ه ــا ارائ ــی ب عال
ــری  ــه یادگی ــر در زمین ــای موردنظ ــاخص ها و مؤلفه ه ــی ش برخ
الکترونیکــی، مؤلفه هایــی را بــرای کارایــی بیشــتر یادگیــری 
ــش  ــی و همکاران ــه وحدان ــد؛ از جمل ــی نموده ان الکترونیکــی معرف
ــرای  ــوان طراحــی الگــوی پداگوژیکــی ب ــا عن )9( در پژوهشــی ب
در  مــدارس  تربیت بدنــی  درس  برنامــه  اهــداف  پیاده ســازی 
ــه  ــت یافته اند ک ــه دس ــن نتیج ــه ای ــد 19، ب ــیوع کووی دوران ش
ــط  ــی و محی ــترهای ارتباط ــده، بس ــای یادگیرن ــداف، ویژگی ه اه
ــری  ــش مؤث ــذار نق ــت و تأثیرگ ــل ثاب ــوان 4 عام ــری به عن یادگی
ــای  ــوا، روش ه ــم، محت ــر معل ــل عناص ــد. در مقاب ــا می کنن را ایف
ــوان عوامــل  ــواده و ارزشــیابی به عن ــواد آموزشــی، خان تدریــس، م
ــران  ــری فراگی ــده در یادگی ــار و منعطــف نقــش تعیین کنن در اختی
دارنــد. مایلــر )10( در مطالعــه ای بــه ارائــه الگویــی بــرای تأمیــن 
بودجــه عالــی فــدرال آمــوزش عالــی پرداختــه اســت. وی بــا ارائــه 
الگــو و فرمــول بهینــه تخصیــص بودجــه فــدرال بــرای آمــوزش 
ــت از  ــزوم حمای ــه ل ــروس ب ــا وی ــی در بحــران ناشــی از کرون عال
دانشــکده ها، مؤسســات آمــوزش عالــی و دانشــجویان اشــاره کرده 
ــه  ــاره دارد ک ــه اش ــن نکت ــه ای ــای پژوهــش وی ب اســت. یافته ه
ــتم  ــر در سیس ــران ویرانگ ــد از بح ــر می خواه ــی اگ ــوزش عال آم
ــده  ــص داده ش ــه تخصی ــد بودج ــد بای ــری کن ــی جلوگی آموزش
ده هــا میلیــارد دالر افزایــش یابــد تــا جامعــه آموزشــی کشــور بــه 
ــاس  ــط دی ــده توس ــوی ارائه ش ــد.در الگ ــری بپردازن ــداوم یادگی ت
ــق  ــری عمی ــی یادگی ــدل پیش بین ــک م ــه ی ــکاران )11( ک و هم
ــه  ــد -19 ارائ ــن در دوران کووی ــری آنالی ــت از یادگی ــرای حمای ب
ــا اســتفاده از حافظــه  ــد کیفیــت تعامــل را ب ــد. کــه می توان کرده ان
ــا و همــکاران   بلندمــدت و کوتاه مــدت پیش بینــی کند.اســمعیل نی

)12( بــا طراحــی و اعتبــار یابــی الگــوی بهبــود کیفــی آموزش های 
مجــازی دانشــگاه فرهنگیــان  دریافتنــد کــه بــا توجــه بــه موقعیت 
ــه  دانشــگاه فرهنگیــان در الگوهــای حاضــر در بخــش پیامدهــا ب
ــه گرفتــن  ــه علــم و نادیــده  در بحــث مدیریــت ب توزیــع منصفان
ــد  ــته تأکی ــاتید برجس ــذب اس ــت برج ــر مثب ــم و اث ــش معل من
شــده اســت و در بخــش موجبــات علــی تصمیم گیری هــای 
ــرد اعتمادســازی  ــن راهب ــه تدوی متمرکــز و در بحــث راهبردهــا ب
و فرهنگ ســازی آموزش هــای مجــازی و اســتفاده از تجــارب 
ــتفاده از وب  ــر اس ــرایط مداخله گ ــش ش ــورها و در بخ ــایر کش س
ــای حضــوری و  ــب آموزش ه ــدگان و ترکی ــی یادگیرن ــش قبل ،دان
ــی  ــت.در پژوهش ــده اس ــان اشاره ش ــگاه فرهنگی ــازی در دانش مج
بــا عنــوان نظریــه یادگیــری تحولی کــه توســط بــزرگ )13( انجام 
شــد، مشــخص گردیــد یادگیــری تحولــی شــرکت کنندگان در ســه 
مقولــه تغییــرات معرفت شــناختی، تغییرات خــود و تغییــرات رفتاری 
بــروز می کنــد و در ایــن میــان، تغییــرات رفتــاری ازنظــر فراوانــی 

تغییــرات، کمتریــن میــزان را بــه خــود اختصــاص می¬دهنــد.
ــه  ــانه ای ب ــه پدیدارشناس ــی )14( در مطالع ــی و علیمردان پورکریم
تحلیــل عوامــل مؤثر بــر تعامــالت در محیــط آمــوزش الکترونیکی 
پرداختنــد. یافته هــای ایــن دو پژوهشــگر حاکــی از آن اســت کــه 
ــار  ــی و چه ــه فرع ــل مقول ــا چه ــه ب ــی اولی ــزاره مفهوم 360 گ
گــزارة مقولــه ای اصلــی تأثیرگــذار بــر کیفیــت یادگیــری در قالــب 
عوامــل آموزشــی، فنــاوری، علمــی و فــردی قابل شناســایی اســت. 
ــط  ــل در محی ــه تعام ــت ک ــی از آن اس ــش حاک ــای پژوه یافته ه
یادگیــری الکترونیکــی بــا مهارت هــای آموزشــی و علمــی اســتادان 
ــجویان  ــم دانش ــتادان و ه ــم اس ــاوری ه ــردی و فن ــل ف و عوام
ــه ای  ــکاران )15( در مقال ــینا و هم ــتقیم دارد .ساکس ــاط مس ارتب
ــده از  ــای درک ش ــده مزای ــر تعدیل کنن ــی اث ــوان بررس ــت عن تح
حفــظ فاصلــه اجتماعــی بــر کیفیــت یادگیــری الکترونیکــی در طی 
بیمــاری همــه گیــر COVID-19 دریافتنــد کــه تضمیــن, قابلیــت 
ــر  ــی هســتند کــه ب ــوای وب عوامل ــان، پاســخگویی و محت اطمین
صالحیــت معــادل دوره هــای آنالیــن در طــول بیمــاری همه گیــر 
ــده  ــت یادگیرن ــر رضای ــدت ب ــن به ش ــد. هم چنی ــر می گذارن تأثی
ــده از  ــای درک ش ــگفت انگیزی مزای ــور ش ــذارد. به ط ــر می گ تأثی
ــی قابل توجهــی را  ــر واســطه ای منف ــی،  اث ــه اجتماع ــظ فاصل حف
ــه ای کــه  ــد.در مقال ــادل دارن ــی و صالحیــت مع ــن همدل فقــط بی
توســط باپتیســتا )16( بــا عنــوان نقــش حیاتــی معلمــان در طراحی 
ــن انجام شــده اســت، یافته هــا حاکــی از آن اســت کــه  دوره آنالی
ــوزش  ــورد اســتفاده در سیســتم آم ــا گســتردگی فّناوری هــای م ب
ــده  ــتیبانی ش ــتگاه های پش ــری و دس ــای یادگی ــی فض الکترونیک
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برجســتگی نقــش معلمــان در ایــن پارادایــم را بیشــتر نمایــان کرده 
اســت و آموزشــگران بــه  عنــوان ارتباط دهنــدگان اصلــی بیــن کلیه 
عوامــل دخیــل  فرآینــد یادگیــری نقــش بــه ســزا و غیرقابل انکاری 
ــرای  ــد. و بازاندیشــی طراحــی دوره هــای درســی ب ــا می کنن را ایف
ــود  ــوع، وج ــن موض ــر در ای ــت نظ ــا دق ــن، ب ــای آنالی دوره ه
ــا معنــای پداگــوژی  مدرســان اثربخــش در هــر نظــام آموزشــی ب
در کالس درس نقــش پراهمیتــی را بــه همــراه دارد کــه بایــد ایــن 
ــا  مفهــوم را بیشــتر تبییــن نمــود و ایــن توجــه ســبب می شــود ت
وظایــف جدیــدی را بــرای مدرســانی کــه به عنــوان تســهیل کننده  
ــان  ــه ارمغ ــد، ب ــل می کنن ــور عم ــال- مح ــال و فع ــش فع دان
مــی آورد. از ایــن  رو پژوهــش حاضــر، بــا ارائــه الگــوی داده بنیــاد از 
راهبردهــای بهبــود یادگیــری آنالیــن طــی دوران پاندمــی کوویــد 
19، می توانــد ســرآغازی باشــد بــرای بهبــود یادگیــری فراگیــران 
در دوره هــای آمــوزش الکترونیکــی باشــد تــا از ایــن راهگــذر تدابیر 
مناســبی بــرای بهره گیــری متخصصــان و اســاتید حــوزه آمــوزش 

الکترونیکــی فراهــم گــردد.

روش کار
ــای  ــه داده ه ــاز ب ــت موضــوع پژوهــش و نی ــه ماهی ــه ب ــا توج ب
مبتنــی بــر زمینــه مشــارکت کننــدگان، رویکــرد پژوهــش، کیفــی 
ــد  اســت.  ــاد ســامان من ــه داده بنی ــر نظری ــرد آن مبتنــی ب و راهب
طــرح هــای نظریــه داده بنیــاد شــیوه هایــی کیفــی و نظــام منــد 
هســتند کــه پژوهشــگران بــرای ایجــاد توضیحــی کلــی که ریشــه 
ــد و  ــی کنن ــتفاده م ــدگان دارد، اس ــای شــرکت کنن ــدگاه ه در دی
ــد  ــح می دهن ــراد را توضی ــان اف ــل می ــا تعام ــش ی ــا، کن فراینده
ــه صــورت اســتقرایی در خــالل  ــاد ب ــه هــای داده بنی )17(. نظری
ــد.  ــی گیرن ــکل م ــه ش ــود مطالع ــای در خ ــع آوری داده ه جم
بــا داده هــای کــه جمــع آوری  به عبارت دیگــر، پژوهشــگران 
ــتفاده از  ــل اس ــه دلی ــن ب ــد )18(. بنابرای ــروع می کنن ــد ش کرده ان
ایــن روش در پژوهــش حاضــر، بهــره گیــری از داده هــای کیفــی 
بــر اســاس جامعــه و زمینــه مــورد مطالعــه پیرامــون راهبردهــای 
ــد 19،  ــی کووی ــن در دوران پاندم ــوزش آنالی ــود آم ــر بهب ــر ب مؤث

کدهــای برخاســته از مصاحبــه بــر مبنــای تحلیــل عمیــق دیــدگاه 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــن گام ب ــدگان در چندی ــارکت کنن ــای مش ه
نظریــه ای داده بنیــاد اســتخراج گردیــد و مــورد طبقــه بنــدی قــرار 

گرفــت. 
ــن  ــرای تدوی ــی ب ــه مبنای ــتیابی ب ــرای دس ــه، ب ــن مطالع در ای
نظریــه، از نمونــه گیــری نظــری اســتفاده شــد. زیــرا پژوهشــگران 
ــه  ــه نمون ــری ب ــور نظ ــه  ط ــا ب ــته از داده ه ــه برخاس در نظری
ــتفاده  ــیوه ای اس ــل از ش ــن عم ــرای ای ــد و ب ــی پردازن ــری م گی
ــا  ــی داده ه ــاب متوال ــی و انتخ ــتلزم هم زمان ــه مس ــد ک می کنن
ــری درروش  ــری نظ ــه گی ــور از نمون ــت. منظ ــل آن هاس و تحلی
نظریــه برخاســته از داده هــا آن اســت کــه پژوهشــگر اشــکالی از              
داده هــا را برمــی گزینــد کــه متــن و تصویرهــای قابــل  اســتفاده 
ــد )19(. درنتیجــه، پژوهشــگران  ــه فراهــم آورن ــن نظری را در تدوی
در انتخــاب نمونــه هــا بــه صــورت هدفمنــد بــه دنبــال مشــارکت 
کنندگانــی بودنــد کــه بــه شــکل گیــری یــک الگــوی پارادایمــی 
داده بنیــاد، پیرامــون راهبردهــای مؤثــر بــر بهبــود آمــوزش آنالیــن 

ــد. ــک کنن ــد 19 کم ــی کووی در دوران پاندم
ــی،  ــرد کیف ــا در رویک ــت تعمیم یافته ه ــدم قابلی ــه ع ــه ب ــا توج ب
ــتفاده  ــری اس ــه گی ــه نمون ــرای خاتم ــری  ب ــباع نظ ــده اش از قاع
ــد کــه مــالک  ــه اشــاره می کن ــه ایــن نکت شــد. اشــباع نظــری ب
ــابه در                        ــای مش ــرار کده ــاس تک ــر اس ــری، ب ــه گی ــه نمون خاتم
مصاحبــه هــا اســت. این قاعــده »حالتی اســت که در آن پژوهشــگر 
ــچ  ــد، هی ــای جدی ــه داده ه ــد ک ــن می کن ــی تعیی به صــورت ذهن
اطالعــات جدیــد بــرای طبقــه هــای در حــال شــکل گیــری فراهم                                                                                               
ــن پژوهــش کیفــی  ــدگان در ای ــد« )17(. مشــارکت کنن نمــی کن
شــامل 28 مشــارکت کننــده بودنــد کــه بــر اســاس نمونــه گیــری 
نظــری بــه  صــورت هدفمنــد انتخــاب شــدند. انتخــاب مشــارکت 
ــود  ــه ای از بهب ــی زمین ــه الگوی ــتیابی ب ــدف دس ــدگان باه کنن
ــخصات و  ــود. مش ــن ب ــی آنالی ــای آموزش ــری در محیط ه یادگی
ــده  ــدول 1 آورده ش ــوندگان در ج ــی مصاحبه ش ــای کل ویژگی ه

اســت:

جدول 1. ویژگی های کلی مصاحبه شوندگان

محل خدمتسابقه تدریسوابستگی سازمانیجنسیت

5 تا 20 سال )همراه با سابقه فعالیت هیئت علمی و مدرس دانشگاه13 مرد15 زن
آموزشی در دوره پاندمی کووید 19(

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران؛ 
دانشکده روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران.

پیــش از اجــرای هــر مصاحبــه، مســئله پژوهــش به دقــت بــرای 
ــر اســاس منشــور  ــه شــوندگان تشــریح شــد و ســپس ب مصاحب
ــر  ــی زی ــش های اساس ــش، پرس ــزار پژوه ــوان اب ــه به عن مصاحب

ــة  ــاختار یافت ــه س ــت نیم ــه ماهی ــه ب ــا توج ــد و ب ــرح گردی مط
ــور  ــخ ها و به منظ ــه پاس ــه ب ــا توج ــز ب ــري نی ــؤاالت دیگ آن، س
ــد.  ــرح گردی ــده ط ــخ هاي ارائه ش ــوم پاس ــدن مفه ــن تر ش روش
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چارچــوب و ســاختار مصاحبــه در قالــب ایــن ســؤاالت کلــی زیــر و 
ــود: ــرار ب ــر در راســتای واکاوی آن ازاین ق ــی ت ســؤاالتی جزئ

ــد-19  ــی کووی ــن در دوران پاندم ــری آنالی ــس و یادگی 1( تدری
ــد؟ ــم می کن ــالت الزم را فراه ــترها و تعام ــه بس چگون

2( چــه راهکارهایــی بــرای بهبــود تدریــس ـ یادگیــری آنالیــن در 
ــد؟ دوره هــای آموزشــی دانشــگاه ها پیشــنهاد مــی کنی

3( اســاتید و دانشــجویان در شــرایط پاندمــی کوویــد-19 چگونــه 
ــد؟ ــری عمــل کنن ــه  صــورت اثربخــش ت ــوان ب می ت

مبنــای اصلــی پژوهشــگران در تحلیــل داده هــای هــر مصاحبــه بــا 
ــاز، کدگــذاری  ــه کدگــذاری ب ــراد مشــارکت کننده در ســه مرحل اف
ــق  ــا از طری ــت. داده ه ــوده اس ــی ب ــذاری انتخاب ــوری و کدگ مح
ــه شــکل  ــاز، محــوری و گزینشــی، ب کدگــذاری در ســه ســطح ب
گیــری مفاهیــم و مقولــه هــا یــا مضامیــن طبقــه بنــدی شــدند. در 
مرحلــه کدگــذاری بــاز، متــن مصاحبــه هــا بر اســاس عبــارت های 
کلیــدی به عنــوان واحــد تحلیــل، کدگــذاری شــد. در مرحلــه بعــد 
همــه محورهــای اصلــی بــر اســاس محتــوای کدهــای بــاز دســته 
بنــدی شــدند. ســپس کدهــای اســتخراجی بــرای شناســایی معانی 
مشــترک مــورد مقایســه قــرار گرفــت تــا الگوهایــی بــرای پیونــد 
ــل  ــوا در تحلی ــدی محت ــای قطعه بن ــن شــود. مبن مضمون هــا تعیی
داده هــا، هــر معنــا، محتــوا و مضمونــی بــوده کــه هــدف تحقیــق 
را پوشــش  مــی دهــد. کدهــای طبیعــی  در مصاحبــه هــا و اســتناد 
بــه نقــل قــول هــای مشــارکت کننــدگان از ویژگی هــای اصلــی 
ــای  ــن مصاحبه ه ــذاری، مت ــرای کدگ ــود. ب ــذاری ب ــد کدگ فراین
ــی از  ــدی و مجموع ــه، قطعه بن ــد مرحل ــده را در چن ــاب  ش انتخ
ــد  ــد. فراین ــه ش ــر گرفت ــوم در نظ ــک مفه ــوان ی ــا به عن داده ه
کدگــذاری و تحلیــل داده هــا در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از نــرم 

افــزار تحلیــل محتــوای کیفــی مکــس کیــودا نســخه 2022 انجــام 
گرفــت. بــرای اطمینــان از تناســب ســؤاالت منشــور مصاحبــه بــا 
ــی  ــوزش عال ــاوری در آم ــه فن ــران در زمین ــدادی از صاحب نظ تع
مشــورت شــد. همچنیــن بــرای تأییــد اعتبــار فراینــد کدگــذاری و 
تحلیــل داده هــای مصاحبــه از راهبــرد بازاندیشــی  کــه متضمــن 
خودآگاهــی و تأمــل خــود انتقــادی از ســوی پژوهشــگران در مــورد 
ــد و  ــر فراین ــه ب ــت ک ــوی اس ــه نح ــالت ب ــا و تمای ــوگیری ه س
ــن کار، در  ــرای ای ــد. ب ــر مــی گذارن اســتنتاج هــای پژوهــش تأثی
ــد  ــی نســبی حاصــل کردن ــذاری پژوهشــگران توافق ــد کدگ فراین
کــه کــدام کدهــا زیــر مجموعــه کــدام مفاهیــم و مضامیــن اصلــی 
باشــد. ایــن فراینــد در چندیــن مرحلــه بازخــورد داده شــد و مــورد 
بازنگــری قــرار گرفــت تــا کدهــای نهایــی حاصــل گــردد و الگوی 

داده بنیــاد شــکل بگیــرد. 

یافته ها
بــر اســاس یافتــه هــای پژوهــش و در راســتای شناســایی 
راهبردهــای بهبــود تدریــس ـ یادگیــری آنالیــن برای دانشــجویان 
پاندمــی  دوران  در  عالــی  آمــوزش  مؤسســات  و  دانشــگاه ها 
کوویــد-19 روابــط و تأثیرهــای احتمالــی بــر ابعــاد و فعالیت هــای 
آموزشــی، برنامــه ریــزی و مدیریــت دوره هــای آمــوزش مجــازی، 
ــن در  ــوزش آنالی ــری و آم ــود یادگی ــای بهب ــا و راهبرده راهکاره
ــای  ــای ســازمانی، راهبرده ــی شــامل راهبرده ــج مضمــون کل پن
ارتباطــی و  راهبردهــای  راهبردهــای فراشــناختی،  آموزشــی، 
راهبردهــای زمینــه ای قابل تفکیــک اســت کــه در نمــودار 1 آمــده 
اســت. ســپس، یافتــه هــا در پاســخ بــه پرســش های پژوهــش بــه 

ــد. ــرار مــی گیرن ترتیــب مــورد تحلیــل ق

 

نمودار 1. الگوی کلی راهبردهای بهبود یادگیری و تدریس آنالین دانشگاهی در دوران پاندمی کرونا
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ــس و  ــود تدری ــش و بهب ــری اثربخ ــی به کارگی ــترهای عل 1( بس
ــد؟ ــا کدم ان ــی کرون ــن دانشــگاهی در دوران پاندم ــری آنالی یادگی
بســترهای علــی مورداشــاره، در قالــب راهبردهــای ســازمانی مــورد 
ــه از  ــن یافت ــه ای ــه ب ــای مربوط ــه اســت. کده ــرار گرفت بحــث ق
ــی از  ــم یک ــه  زع ــت. ب ــده اس ــزارش  ش ــدول 2 گ ــش در ج پژوه

اســاتید دانشــگاه تهــران:
ــی  ــب درس ــره مطال ــع و خب ــرد مطل ــک ف ــی الزم اســت ی »گاه

ــس را بررســی  ــرای تدری ــده ب ــه  ش ــر گرفت ــرح درس در نظ در ط
و نظــارت داشــته باشــند و بــه چگونگــی کیفیــت برگــزاری 
کالس هــای مجــازی نظــارت دقیقــی داشــته باشــد تــا مشــکالت 
ــد  ــن پیــش می آی ــزاری کالس آنالی ــن برگ ــی کــه در حی و موانع
بررســی و اصــالح شــود و در نتیجــه یادگیــری آنالیــن بــه بهتریــن 

ــرد« نحــو صــورت پذی

جدول 2. راهبردهای سازمانی برای بهبود تدریس ـ یادگیری آنالین دانشگاهی در دوران پاندمی کرونا

فراوانیکد انتخابیتکرارکد محوریفراوانیکدباز

18ارزشیابی مداوم و به  موقع از عملکرد
نظارت و ارزشیابی بر

آموزش های آنالین
51

راهبردهای 
69سازمانی

13برگزاری کارگاه های مجازی آشنایی دوره ها

12به کارگیری اساتید باتجربه
8نظارت بر یادگیری فراگیران

6تدوین مأموریت ها و اهداف سازمانی

مدیریت و برنامه ریزی 
آموزش های آنالین

18
5بودجه و اعتبار الزم برای پیاده سازی صحیح آموزش از راه دور

4نوآوری در برنامه ریزی آموزشی دوران پاندمی کووید 19
3دیدگاه رهبری تحولی

696969مجموع

2( شــرایط مداخلــه گــر دانشــجویان و اســاتید بــرای بهبــود تدریس 
و یادگیــری آنالیــن دانشــگاهی در دوران پاندمــی کرونــا کدم انــد؟

شــرایط مداخلــه گــر به عنــوان راهبردهــای ارتباطــی مــورد تفســیر 
قرارگرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس، کدهــای مربوطــه در جــدول 3 
گزارش شــده اســت. نظــر یکــی از مدرســان دانشــگاه پیــام نــور در 
مــورد ضــرورت ارتباطــات در قالــب گروه هــای غیررســمی کالس 

ــود: ــه ب درس این گون

»ایــن ابزارهــا زمینــه بهبــود آمــوزش، کاهــش هزینــه، مشــارکت 
ــا  ــده را مهی ــی در آین ــوزش عال ــای آم ــایر اولویت ه گســترده و س
ــوش  ــد فرام ــی نبای ــتند؛ ول ــزار هس ــاً اب ــا صرف ــاخته اند. این ه س
ــا  ــتفاده از ابزاره ــاده ای در اس ــی خارق الع ــان توانای ــه انس ــرد ک ک
ــه  عنــوان یــک  ــه  صــورت اصیــل ب را دارا اســت. بنابرایــن، وب ب

ــد«. ــد می کن ــران رش ــای کارب ــه فعالیت ه ــکاس از مجموع انع

جدول 3. راهبردهای ارتباطی بر بهبود تدریس ـ یادگیری آنالین دانشگاهی در دوران پاندمی کرونا

فراوانیکد انتخابیفراوانیکد محوریفراوانیکدباز

10تعامل کاربران
ارتباطات آموزشی 

26غیررسمی
راهبردهای 

41ارتباطی

8اطالع رسانی به موقع از رخدادهای مربوط به دانشجو از طریق رسانه های اجتماعی
7تشکیل گروه های غیررسمی جهت تبادل و اطالع رسانی

9بازخورد مناسب و آگاهی دهنده از طرف اساتید
ارتباطات آموزشی 

رسمی

15

6تشکیل کارگروه های علمی جهت اشتراکگذاری مطالب و مفاهیم درسی

414141 مجموع

3( زمینــه هــای تســهیلگر در راســتای بهبــود تدریــس و یادگیــری 
آنالیــن دانشــگاهی در دوران پاندمــی کرونــا کدم انــد؟

ــورد  ــه ای م ــای زمین ــب راهبرده ــهیلگر در قال ــای تس ــه ه زمین
تحلیــل قرارگرفته انــد. کدهــای مربوطــه در جــدول 2 گزارش شــده 

ــن  ــرکت کننده در ای ــان ش ــی از متخصص ــل از یک ــه نق ــت. ب اس
پژوهــش:

»بــا شــیوع کرونــا در ایــران، دانشــگاه ها تــالش کردنــد در بســتر 
اینترنــت بــه ادامــه رونــد آمــوزش بپردازنــد کــه متأســفانه گاهــی 
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ــه برقــراری  ــا قطعــی و وصلــی کالس هــا زمــان قابل توجهــی ب ب
ــز بعضــی دانشــجویان  ــی نی ــد. گاه مجــدد کالس صــرف می ش
ــه  ــی ب ــاظ دسترس ــبی ازلح ــی مناس ــت جغرافیای ــه در موقعی ک
اینترنــت پرســرعت نداشــتند از مشــارکت در گفت وگــوی کالســی 
ــتم و  ــت سیس ــزان امنی ــه می ــه ب ــو ج ــدند و ت ــد نمی ش بهره من
قابلیــت به روزرســانی سیســتم آمــوزش آنالیــن، زمینه ســاز بهبــود 

ــوند.« ــداد می ش ــران قلم ــن فراگی ــری در بی یادگی
بنا به گفته یکی از اساتید دانشگاه پیام نور:

ــکالنی  ــن، مش ــه آنالی ــوری ب ــای حض ــل آموزش ه ــا تبدی »ب
ــرعت،  ــت پرس ــه اینترن ــجویان ب ــی دانش ــدم دسترس ــون ع همچ
مانــع از حضــور آن هــا در فضــای کالس مجــازی می شــد، 
ــات  ــرای امتحان ــده ب ــن  ش ــدود تعیی ــان مح ــز زم ــواردی نی در م
ــر دانشــجویان جهــت  ــی را ب ــرم اســترس مضاعف ــن پایان ت آنالی
ارســال موفقیت آمیــز در فراینــد پاســخ دهی بــه ســؤاالت تحمیــل 

می کــرد«.

جدول 4. راهبردهای زمینه ای بر بهبود تدریس ـ یادگیری آنالین دانشگاهی در دوران پاندمی کرونا

فراوانیکد انتخابیفراوانیکد محوریفراوانیکدباز

14مهارت استفاده از اینترنت
45بسترهای نرم افزاری

راهبردهای زمینه ای
70

11توجه به کیفیت نرم افزار
6پشتیبانی فنی از مشکالت احتمالی سامانه ها

8امنیت و احراز هویت اطالعات کاربران
10امکانات و تجهیزات سخت  افزاری

25بسترهای سخت افزاری 15ایجاد بستر مناسب اینترنت پرسرعت

6طراحی و پیاده سازی ساختارهای زیر بنایی
707070مجموع

ــری  ــس و یادگی ــود تدری ــرای بهب ــای ب ــا و راهبرده 4( راهکاره
ــد؟ ــا کدم ان ــی کرون ــاتید در دوران پاندم ــگاهی اس ــن دانش آنالی
راهبردهــای  قالــب  در  مورداشــاره  راهبردهــای  و  راهکارهــا 
آموزشــی، تحلیــل و تفســیر شــده انــد. کدهــای بــه  دســت  آمــده 
ــدول 5  ــه ای در ج ــای زمین ــوص راهبرده ــا در خص از مصاحبه ه

ــان: ــی از مدرس ــر یک ــت. از نظ ــده اس ــزارش  ش گ
»توجــه بــه تنــوع نیازهــا و شــرایط جدیــد ایجــاد شــده در کشــور، 

ــرای  ــبی ب ــخ مناس ــد پاس ــنتی نمی توانن ــی س ــای آموزش برنامه ه
ــر  ــد و بهت ــاد کن ــدگان ایج ــن یادگیرن ــق در ذه ــری عمی یادگی
اســت بــا رویکــرد پداگوژیکــی در تعلیــم و تعلــم مجــازی بپردازیــم 
و بســیاری از مشــکالت و موانــع شــیوه ســنتی آمــوزش معلمــان 
ــده در  ــی  ش ــی طراح ــای آموزش ــا و فن ه ــتفاده از مدل ه ــا اس ب

ــم«. ــن، همــوار کنی آمــوزش آنالی

جدول 5. راهبردهای زمینه ای برای بهبود تدریس ـ یادگیری آنالین دانشگاهی در دوران پاندمی کرونا

فراوانیکد انتخابیفراوانیکد محوریفراوانیکدباز

15دسترسی رایگان به کتابخانه های آنالین و منابع دیجیتالی بیشتر

تدوین محتوای آموزشی 
33آنالین

راهبردهای 
62آموزشی

12تهیه محتوای منسجم و استانداردشده جهت تدریس آنالین
5استفاده از مدل ها و تکنیک های طراحی شده در محیط آنالین و پداگوژیکی

2توجه به طبقه بندی بلوم در یادگیری
14انعطاف پذیری درروش تدریس

بهسازی روش های تدریس 
29آنالین 12ایجاد انگیزه فردی

18به روزرسانی روش های تدریس آنالین

626262مجموع
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جدول 6. راهبردهای فراشناختی برای بهبود تدریس ـ یادگیری آنالین دانشگاهی در دوران پاندمی کرونا

فراوانیکد انتخابیفراوانیکد محوریفراوانیکدباز

توسعه انگیزش و 8گذر از یادگیری سطحی به یادگیری عمیق
15یادگیری

راهبردهای 
فراشناختی

34 7تحول فعالیت یادگیرنده از حالت منفعل به فعال
پرورش خود راهبری و 4پرورش روحیه خود راهبری دانشجویان در فرایند یاددهی- یادگیری

7تحلیل انتقادی
3پرورش توانایی تحلیل انتقادی مبتنی بر دیدگاه سازنده گرایی

343434مجموع

ــود  ــای بهب ــن راهبرده ــط بی ــش، رواب ــای پژوه ــق یافته ه طب
تدریــس و یادگیــری آنالیــن دانشــگاهی در دوران باندمــی کوویــد 
19 بــه  صــورت الگــوی داده بنیاد در نمودار 2 مدل ســازی و ترســیم 
 شــده اســت. بــر ایــن اســاس راهبردهــای ســازمانی، علــل اصلی و 
پشــتیبان بــرای بهبــود تدریــس و یادگیــری آنالیــن شــامل نظارت 
ــت و  ــور مدیری ــن و همین ط ــای آنالی ــر آموزش ه ــیابی ب و ارزش
برنامــه ریــزی آموزش هــای آنالیــن اســت. راهبردهــای ارتباطــی 
در چارچــوب ارتباطــات آموزشــی غیررســمی و ارتباطــات آموزشــی 
رســمی در بهبــود تدریــس و یادگیــری آنالیــن دانشــگاهی نقــش 

مداخلــه گــر دارنــد. راهبردهــای زمینــه ای، به صــورت بســترهای 
نــرم افــزاری و بســترهای ســخت افــزاری، زمینــه هــای تدریــس 
ــد. راهبردهــای  ــن دانشــگاهی را فراهــم می کنن ــری آنالی و یادگی
ــاً توســط اســاتید  ــوان راهکارهــای عملیاتــی عمدت آموزشــی به عن
دانشــگاه ها در چارچــوب تدویــن محتــوای آموزشــی آنالیــن و نیــز 
بهســازی روش هــای تدریــس آنالیــن رهبــری مــی شــوند و انتظار 
مــی رود پیامدهــای آن بــرای بهبــود تدریــس و یادگیــری آنالیــن 
ــز  ــری و نی ــزش و یادگی ــه  صــورت توســعه انگی در دانشــجویان ب

پــرورش خــود راهبــری و تحلیــل انتقــادی اتفــاق بیافتــد.

ــس و  ــود تدری ــتای بهب ــار در راس ــج قابل انتظ ــا و نتای 5( پیامده
ــا کدم انــد؟ یادگیــری آنالیــن دانشــجویان در دوران پاندمــی کرون
پیامدهــا و نتایــج مــورد اشــاره در قالــب راهبردهــای فراشــناختی، 
ــان  شــده در خصــوص  ــوارد بی ــر اســاس م بحــث شــده اســت. ب
ــه از پژوهــش، کدهــای مربوطــه در جــدول 6 گــزارش  ــن یافت ای
ــش  ــن پژوه ــارکت کننده در ای ــاتید مش ــی از اس ــت. یک ــده اس  ش

معتقــد اســت:
“نبایــد ســطح علمــی دانشــجویان الکترونیکــی پایین تــر از 
در  می شــوند؛  حضــوری  دوره  وارد  کــه  باشــد  دانشــجویانی 
آموزش هــای الکترونیکــی افــرادی کــه حضــور دارنــد بایــد 
افــرادی باشــند کــه اصطالحــاً اختیــار خــود را داشــته باشــند یــک 
یادگیرنــده بایــد بادیــد خــود راهبــری کــه دارد بــدون هیــچ اجباری 

ــاری و  ــای رفت ــی اش از فراینده ــدات درس ــف و تعه در ادای تکلی
ــتفاده  ــری اس ــدف یادگی ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــت ب ــی مثب انگیزش

ــد.”  کن
ــور نظــر خــود را  ــام ن یکــی از اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه پی

ایــن  چنیــن بیــان داشــت:
ــدگان  ــط از یادگیرن ــان کالس برخ ــگام پای ــات هن ــتر اوق “بیش
می خواهــم نظــر خویــش را در مــورد مفاهیــم مــورد بحــث 
در جلســه امــروز را در قالــب برگــه خــروج ابــراز نماینــد. و 
به این ترتیــب یادگیرنــده بــا نوشــتن نظریــات خویــش هــم 
ــده  ــه  ش ــوارد آموخت ــورد م ــم در م ــت کالس و ه ــورد کیفی در م
ــارت  ــل مه ــن عم ــد. ای ــدا می نمای ــروج از کالس را پی ــق خ ح

تقویــت می نمایــد.”  یادگیرنــدگان  در  را  ارزش گــذاری 
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نمودار 2: راهبردهای بهبود تدریس ـ یادگیری آنالین دانشگاهی در دوران باندمی کرونا بر اساس پارادایم داده بنیاد

بحث 
پاندمــی کرونــا دانشــگاه های 188 کشــور جهــان را بــه تعطیلــی 
کشــانده و یــا باعــث ایجــاد تغییــرات جــدی در سیســتم آمــوزش 
عالــی آن هــا شــده اســت. بــه گــزارش یونســکو، بیــش از یــک و 
نیــم میلیــارد دانــش آمــوز و دانشــجو( یعنــی بیــش از 91 درصــد 
ــی  ــر باندم ــت تأثی ــان )تح ــجویان جه ــوزان و دانش از دانش آم

کرونــا قرارگرفته انــد و سیســتم آمــوزش آن هــا دســتخوش 
تغییــرات جــدی شــده اســت. تغییراتــی کــه به صــورت عمومــی و 
دولتــی اعمــال  شــده و یــا توســط دانشــگاه ها و مراکــز آموزشــی 
ــا تعطیــل شــدن دانشــگاه ها و عــدم امــکان  ایجادشــده اســت. ب
ــه  ــکان ادام ــان ام ــگاه های جه ــوری، دانش ــوزش حض ــه آم ارائ
ــت  ــف از دس ــای مختل ــود را در زمینه ه ــادی خ ــای ع فعالیت ه
ــن  ــد و ضــرورت ادامــه آمــوزش و پژوهــش هــر یــک از ای دادن
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مؤسســات را بــر آن داشــت کــه راه حل هــای جایگزیــن را بررســی 
ــز  ــا نی ــد. دانشــگاه های کشــور م ــرار دهن کــرده و مورداســتفاده ق
از ایــن قاعــده مســتثنا نبــوده و به طــور مشــابه بــا مشــکالتی کــه 
ــدند )20(.  ــرو ش ــد، روب ــه بودن ــان مواج ــگاه های جه ــایر دانش س
توســعه نظــام آمــوزش عالــي در عصــر فنــاوري اطالعــات یکــي از 
چالش هــای اصلــي سیاســت گذاران آمــوزش آنالیــن شــده اســت؛ 
بازنگــري فراینــد نظــام آموزشــي بــه ســبب تأثیــر شــگرف فناوري 
و نفــوذ روزافــزون آن در ارکان متفــاوت نظــام آموزشــي مهم تریــن 
ــگ  ــه ای هماهن ــا منظوم ــه آن پرداخــت ت ــد ب ــه بای ــد ک اموری ان
ــوام و  ــزی و ق ــات پی ری ــه اطالع ــا در عرص ــوري پای ــراي حض ب

دوام آن تضمیــن شــود )21(.
و  هــا  راهبردهــای ســازمانی مجموعــه تصمیــم  از  منظــور 
ــا پیشــبرد اهــداف آموزشــی  فعالیت هایــی اســت کــه در ارتبــاط ب
ــه  ــوند. چنانچ ــت می ش ــاذ و هدای ــی اتخ ــران آموزش ــط مدی توس
محیــط یادگیــری الکترونیکــی را به مثابــه یــک ســازمان در نظــر 
ــارت و  ــا نظ ــوب ب ــای مطل ــن درون داده ــرای تأمی ــم، ب بگیری
ارزشــیابی بــر آموزش هــای آنالیــن و مدیریــت اثربخــش دوره هــا 
میســر خواهــد بــود. ارزشــیابی کیفیــت نظــام یاددهــی- یادگیــری، 
ــش  ــت و افزای ــود کیفی ــور بهب ــه  منظ ــه ب ــت ک ــدی اس فراین
ــام  ــی انج ــری الکترونیک ــای یادگی ــان از برنامه ه ــت ذینفع رضای
ــری الکترونیکــی  ــای یادگی ــعه دوره ه ــا توس ــود و همســو ب می ش
ــد  ــا از چن ــن دوره ه ــت ای ــیابی کیفی ــه ارزش ــه ب دانشــگاهی، توج
جهــت اهمیــت یافتــه اســت. اول اینکــه مدیــران و متصدیــان ایــن 
دوره هــا بــرای افزایــش کیفیــت دوره هــا بــه خودارزیابی مــداوم نیاز 
دارنــد. دوم، شناســایی دوره هــای یادگیــری الکترونیکــی باکیفیــت 
در ســطح ملــی و بین المللــی بــه توســعه افــق فعالیت هــای 
ــری  ــت، توســعه یادگی ــرد و درنهای ــن حــوزه کمــک خواهــد ک ای
الکترونیکــی امــکان توجــه بــه مشــتری مــداری در آمــوزش عالــی 
را بیش ازپیــش فراهــم می ســازد و مشــتریان آمــوزش عالــی 
می تواننــد بــا شناســایی دوره هــای باکیفیــت دانشــگاهی، بهتریــن 

ــد )22(.  ــه را انتخــاب کنن گزین
ــالت های  ــا رس ــی ب ــی الکترونیک ــتگاه های آموزش ــد دس بی تردی
ــه اهــداف معینــی  ــرای نیــل ب ــد و ب ــه وجــود آمده ان مشــخصی ب
ــد شناســایی،  ــه ایــن اهــداف نیازمن ــد. دســتیابی ب تــالش می کنن
ــر  ــه ممکــن اســت اجــرای مؤث ــی اســت ک ــع موانع ــرل و رف کنت
فرآیندهــای آموزشــی را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد. بــر ایــن اســاس 
ــفافیت  ــرای ش ــرایط را ب ــیابی ش ــازوکارهای ارزش ــتفاده از س اس
تحقــق  از  اطــالع  و  اطالع رســانی  و  پاســخگویی  عملکــرد، 
اهــداف فراهــم می نمایــد. مشــارکت کنندگان در پژوهــش در 

ایــن حــوزه بیــان می کننــد:  در دوره هــای الکترونیکــی، ارزشــیابی 
بایــد متناســب بــا شــیوه الکترونیکــی باشــد. یکــی از ویژگی هــای 
ــورد دادن و  ــکان بازخ ــه ام ــت ک ــن اس ــی ای ــری الکترونیک یادگی
بازخــورد گرفتــن را از طریــق تعامــالت دوطرفــه ای کــه بین اســتاد 
و دانشــجو ایجــاد می شــود را فراهــم می کنــد، پــس تعامــل 
دانشــجویان بــا یکدیگــر، تعامــل دوطرفــه دانشــجو و اســتاد و در 
ــر  ــا مؤث ــر دوره ه ــد ب ــورد می توان ــه بازخ ــت و ارائ ــه آن دریاف ادام
باشــد )23(. لــذا جامعــه علــی بایــد محققــان را بــه  طــور مــداوم یــا 
اهــداف آمــوزش کــه همانــا بهبــود فراینــد یاددهــی – یادگیــری 
اســت آشــنا کننــد تــا افــراد بتواننــد بیــن کار خــود و نقــش آن در 

جامعــه ارتبــاط برقــرار کننــد.
ــن و  ــازمان، قوانی ــک س ــت ی ــه مدیری ــه ب ــتند ک ــی هس عوامل
ــازمان،  ــک س ــاختار ی ــازمان، س ــک س ــر ی ــم ب ــررات حاک مق
ــود.  ــوط می ش ــازمان مرب ــک س ــان ی ــازمان و کارکن ــگ س فرهن
توضیــح اینکــه ســاختار ســازمان و فضــای فعالیــت در آن ممکــن 
اســت شــامل فرصتهــا و موانعــی بــرای فراگیــری باشــند کــه بــی 
ــای  ــن محیط ه ــی بهتری ــود حت ــب می ش ــه آن موج ــی ب توجه
یادگیــری الکترونیکــی نیــز نتواننــد تغییــری ایجــاد کننــد )24(؛ لذا 
ــده  ــر عه ــری را ب ــئولیت خطی ــم، مس ــاد عل ــی و نه ــوزش عال آم
ــر  ــاد دیگ ــر نه ــد ه ــز همانن ــاد نی ــن نه ــو ای ــرا از یک س دارد؛ زی
متأثــر از شــرایط تعلیــق اســت و بایــد متناســب بــا آن، اقداماتــی 
انجــام دهــد و از ســوی دیگــر نهــاد علــم و محققــان دانشــگاهی، 
پیشــگامان اصلــی جامعــه ی انســانی در مواجهــه بــا ایــن ویــروس 
بــرای شناســایی و مهــار آن هســتند )25(. در شــرایط بحرانــی بــه 
ــه  ــی و ورود ب ــر جهان ــوالت اخی ــه تح ــه ب ــا توج ــده، ب ــود آم وج
عصــر اطالعــات کــه در آن، دانــش باالتریــن ارزش افــزوده را ایجاد 
مــی کنــد، مــا را بــا چالشــی اساســی مواجه ســاخته اســت کــه تنها 
ــق  ــر آن فائ ــوان ب ــری از آمــوزش الکترونیکــی مــی ت ــا بهره گی ب
ــد  ــم می توانن ــناریوی منظ ــک س ــزی ی ــن رو  برنامه ری ــد؛ ازای آم
کمک کننــده باشــد تــا بــا برنامه ریــزی دقیــق ســناریوها می توانــد 
بــه مدیــران کمــک کنــد تــا آســیب های احتمالــی را ترســیم کــرده 
و راهکارهایــی بــرای مقابلــه بــا آن هــا طراحــی کننــد. در حقیقــت، 
دانشــگاه ها بایــد بــه نقطــه ای فراتــر از بحــران چشــم بدوزنــد تــا 
بتواننــد راهکارهــای بلندمــدت و مؤثــری بــرای رهایــی از شــرایط 
فعلــی و حفــظ آینــده خــود در شــرایط عــادی ایجــاد کننــد )26(.

 درمجمــوع می تــوان گفــت کــه راهبــری نظــام آمــوزش عالــی در 
ــای  ــی از پدیده ه ــاص، یک ــور خ ــگاه ها به ط ــری دانش کل و راهب
اجتماعــی اســت کــه از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت کــه در 
ایــران تــا حــدود متأثــر از سیاســت های دولــت، مصوبــات شــورای 
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عالــی انقــالب فرهنگــی و ... اســت. بحــران کرونا فرصت مناســبی 
بــرای نشــان دادن ایــن مهــم بــود تــا دانشــگاه ها خط مشــی های 
کهنــه را کنــار گذاشــته و بــه دنبــال راه هــای نــو در مدیریــت منابع 
انســانی باشــند. )27(؛ لــذا آمــوزش عالــی و نهــاد علــم، مســئولیت 
خطیــری را بــر عهــده دارد؛ زیــرا از یک ســو ایــن نهــاد نیــز هماننــد 
هــر نهــاد دیگــر متأثــر از شــرایط تعلیــق اســت و بایــد متناســب بــا 
آن، اقداماتــی انجــام دهــد و از ســوی دیگــر نهــاد علــم و محققــان 
دانشــگاهی، پیشــگامان اصلــی جامعــه ی انســانی در مواجهــه بــا 
ایــن ویــروس بــرای شناســایی و مهــار آن هســتند. نکتــه ی بســیار 
مهــم و ضــروری کــه بایــد خاطرنشــان ســاخت ایــن اســت کــه 
علیرغــم هیجــان، امکانــات و جذابیتــی کــه دوره آمــوزش مجــازی 
اینکــه  بــه همــراه دارد، به کارگیــری آن بــا تجزیه وتحلیــل 
ــر، و  ــا خی ــوده ی ــای آموزشــی برگزارشــده اثربخــش ب ــا دوره ه آی
عوامــل دخیــل در مدیریــت صحیــح آن کارآمــدی الزم را داشــته 
ــراه  ــز هم ــردد نی ــث شکســت گ ــن اســت باع ــا ممک اســت؟ و ی
اســت؛ بنابرایــن متصدیــان آمــوزش بــه دنبــال آن هســتند تــا بــا 
ــای  ــش دوره ه ــزی اثربخ ــق و برنامه ری ــزی دقی ــاد برنامه ری ایج
آمــوزش آنالیــن، باعــث توســعه مهارت هایــی شــوند کــه منجــر 
ــوزش در  ــد آم ــه در فراین ــروز ویژگی هــای خالقان ــت و ب ــه تقوی ب
ــه دســت آوردن ایــن فراینــد ســازنده و دانــش  افــراد گــردد. راه ب
آفریــن کســب اطالعــات در اداره ایــن امربــر عهــده گرفتــه اســت 
تــا بــا انجــام فعالیت هــای شــناختی بــه فراگیــران در طــی مراحــل 

کســب تســلط علمــی کمــک کنــد. 
ــر و  ــوع تفک ــس و ن ــیوه تدری ــه ش ــته ب ــت بس ــوع فعالی ــه ن البت
یادگیــری متفــاوت اســت. شــروع کورکورانــه یــک آمــوزش بــدون 
توجــه بــه انعطاف پذیــری، خالقیــت، اثربخشــی، مقــرون ه  صرفــه 
بــودن و ســایر عوامــل، ریســک بســیار باالیــی دارد. در بســیاری از 
ســازمان ها اســتفاده از آمــوزش الکترونیکــی بــه دلیــل فشــارهایی 
اســت کــه از طــرف مدیــران بــرای اســتفاده از فنــاوری اینترنــت 
ــیوه  ــن ش ــازمان ها ای ــی از س ــود. در برخ ــا وارد می ش ــه واحده ب
آموزشــی فقــط بــرای تأمیــن هزینه هــای اینترنــت ســازمان اســت، 
درحالی کــه بهتریــن دلیــل بــرای اســتفاده از ایــن  روش آموزشــی، 
تربیــت، بازآمــوزی، برگــزاری دوره هــای ضمــن خدمت، ســودآوری 
بــرای ســازمان موردنظــر، ارتقــای کیفیــت منابــع انســانی، اعتبــار و 

بســیاری مــوارد دیگــر اســت )28(.
ــی  ــن موضوع ــن، پرتکرارتری ــای آنالی ــل در کالس ه ــث تعام بح
ــات  ــت در مصاحب ــم و تربی ــان تعلی ــگاه متخصص ــه از ن ــت ک اس
ــی  ــا وقت ــروس کرون ــل از وی ــود. قب ــده ب ــش بیان ش ــن پژوه ای
ــش از  ــد، بی ــت می کردن ــوزش از راه دور صحب ــورد آم ــراد در م اف

هــر چیــز ســخنرانی توســط بهتریــن اســتادان را در نظــر داشــتند 
ــدان  ــان نه چن ــیاری از مدرس ــن بس ــد جایگزی ــده بای ــه در آین ک
ــاری  ــال اجب ــوزش در دوره انتق ــه آم ــا تجرب ــد. ام ــت می ش باکیفی
بــه یادگیــری از راه دور در مــدارس و دانشــگاه ها نشــان داده 
اســت کــه وظایــف و مشــکالت آمــوزش از راه دور، کامــاًل 
متفــاوت اســت. اواًل مشــخص شــد کــه آمــوزش از راه دور باعــث 
ــت  ــوری و تمام وق ــوزش حض ــه آم ــبت ب ــتری نس ــتگی بیش خس
ــل اســتاد  ــری ســودمند و تعام ــرای بازخــورد گی ــاً ب می شــود؛ ثانی
ــوزش  ــتر( از آم ــه بیش ــر )و ن ــد کمت ــا بای ــا دانشــجویان، گروه ه ب
حضــوری و تمــام  وقــت باشــند؛ ثالثــاً نقــش مطالــب کمــک بــه 
بادگیــری در حــال رشــد اســت، زیــرا اســتاد به طــور چشــمگیری 
بــا  اطالعــات  انتقــال  و  دانشــجویان  جلب توجــه  امکانــات 
ــاط حضــوری در  ــه، آموزشــی در ارتب ــی را ک روش هــای غیرکالم
دســترس هســتند، از دســت می دهــد. در حــال حاضــر کــه بحــران 
کرونــا، جهــان و کشــور ایــران را درگیــر خــو د کــرده، شــیوه های 
ــت  ــوزش اهمی ــر آم ــت ب ــبک های مدیری ــوزش و س ــه ی آم ارائ
بیشــتری پیــدا کــرده اســت و آمــوزش عالــی به عنــوان یک نهــاد 
ــی داشــته  ــی در رویه هــای قبل ــا، توقف های ــر از بحــران کرون متأث
کــه منجــر بــه پیامدهــای جــدی بــرای آن خواهــد شــد. ازایــن رو 
ــا و  ــران کرون ــر بح ــز درگی ــاد نی ــن نه ــی ای ــای درون بخش¬ه
ــای  ــکیل گروه ه ــود )29(. تش ــد ب ــاکرونایی خواهن ــت پس موقعی
ــی  ــبکه های اجتماع ــانی ش ــادل و اطالع رس ــت تب ــمی جه غیررس
ــگاه،  ــی دانش ــجویان الکترونیک ــرش دانش ــر نگ ــازی در تغیی مج
تثبیــت و پایــداری مطلــب، یادگیــری ترکیبــی دانشــجویان 
دوره هــای آمــوزش الکترونیکــی و در تقویــت قــدرت خالقیــت و 
یادگیــری فعــال افــراد مؤثــر اســت. گرچــه بــه علــت عــدم امــکان 
نظــارت علمــي، بســیاري از محتواهــاي اینترنتــي هنــوز بــه مرتبــه 
ــال  ــا درعین ح ــیده¬اند، ام ــي نرس ــار علم ــي از اعتب ــل قبول قاب
ــتند  ــي هس ــای اینترنت ــي از عرصه ه ــي یک ــبکه¬هاي اجتماع ش
ــه  ــدام ب ــوش اق ــورت خودج ــا به ص ــمار آن ه ــران بی ش ــه کارب ک
ــش  ــي خوی ــي و عموم ــته¬هاي تخصص ــال دانس ــوزش و انتق آم
بــه دیگــران مي¬کننــد. شــبکه¬هاي اجتماعــي، ارســال بازخــورد 
ــا همدیگــر  ــران ب از ســوي مخاطــب، همــکاري و همگامــي کارب
را تســهیل کــرده و آن هــا را بــه مشــارکت در بحــث هــا تشــویق         
ــکان  ــه دانشــجویان ام ــه ب ــي ک ــن فضای ــاً چنی ــد. قطع ــی کنن م
ــات  ــتفاده از امکان ــکان اس ــل و ام ــارکتي، آزادي عم ــاس مش تم
بســیار مي¬دهــد، نگــرش و حــس مثبتــي در آنــان ایجــاد می کنــد 
و آن هــا را بــه اســتفاده از شــبکه اجتماعــي ترغیــب خواهــد نمــود 

.)30(
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نکتــه قابل ذکــر ایــن اســت کــه بازخــورد مناســب و آگاهی دهنــده 
از طــرف اســاتید نیــز عامــل بهبوددهنــده بعــدی بهبــود یادگیــری 
ــوع  ــن موض ــت. ای ــده اس ــرح  ش ــران مط ــوزش فراگی ــد آم فراین
ــرای کســب  ــه ب ــز اســت ک ــی چالش برانگی ــان فعالیت ــرای مربی ب
ــکیل  ــه تش ــای درس ب ــر کالس ه ــر ب ــل مؤث ــان از تعام اطمین
کالس هــای مجــازی دانشــجویان اقــدام کننــد )31(. از مؤلفه هــای 
ــوندگان،  ــیله مصاحبه ش ــده به وس ــر مطرح ش ــدی دیگ ــم و کلی مه
ــل اســت و  ــه تعام ــورد الزم ــرد. بازخ ــام ب ــورد ن ــوان از بازخ می ت
ــی  ــوزش الکترونیک ــرد. در آم ــکل نمی گی ــی ش ــدون آن تعامل ب
بازخــورد بــه شــیوه های مختلــف اســتفاده می شــود. برخــی 
ــوا طراحــی می شــود و در  بازخوردهــا به صــورت هوشــمند در محت
مقابــل اعمــال یادگیرنــده بــه او ارائــه می گــردد و برخــی از طــرف 
معلــم و همتایــان بــه یادگیرنــده داده می شــود. کمیــت و کیفیــت 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــده را تح ــالت یادگیرن ــد تعام ــورد می توان بازخ
ــه  ــاز و توجــه نکــردن ب ــه نکــردن بازخوردهــای موردنی دهــد. ارائ
چگونگــی ارائــه آن نیــز می توانــد یادگیرنــده را از تعامــالت مؤثــر 
ــه بازخــورد به عنــوان کانــون تعامــل از  ــازدارد؛ بنابرایــن توجــه ب ب

ــه تعامــالت بهینــه اســت )14(. ضروریــات دســتیابی ب
بــا شــکل گیری کارگروه هــای علمــی جهــت اشــتراک گذاری 
مطالــب و مفاهیــم درســی کــه دربرگیرنــده فعالیت هــای متناســب 
بــا ســبک های گوناگــون یادگیــری باشــد، یادگیرنــدگان می تواننــد 
فعالیت هــای مناســب را بــر اســاس ســبک ترجیحــی موردنظرشــان 
ــه  ــن برانگیخت ــرای یادگرفت ــد ب ــدگان بای ــد. یادگیرن انتخــاب کنن
ــی  ــوای آموزش ــه محت ــت ک ــم نیس ــد. مه ــاد بگیرن ــا ی ــوند ت ش
ــه  ــدگان برانگیخت ــر یادگیرن ــت. اگ ــر اس ــدر مؤث ــی چق الکترونیک
نشــده باشــند، یــاد نخواهنــد گرفــت. عــالوه بــر فعالیت هــا، بــرای 
دانشــجویان بــا ســبک های گوناگــون یادگیــری بایــد حمایت هــای 
ــون  ــیوه های گوناگ ــه ش ــد ب ــات بای ــود. اطالع ــم ش ــی فراه کاف
ارائــه شــود تــا بــا تفاوت هــای فــردی افــراد در پــردازش اطالعــات 
ــد و  ــال یاب ــدت انتق ــه بلندم ــه حافظ ــان تر ب ــود و آس ــازگار ش س
تــا حــد امــکان، اطالعــات بــه اشــکال متنــی، شــفاهی و دیــداری 

ارائــه شــود تــا رمزگردانــی بهتــر انجــام گیــرد )32(.
تالش هــای ملــی بــرای اســتفاده از فــن آوری در حمایــت از 
آمــوزش از راه دورو یادگیــری آنالیــن در دوران بیمــاری همه گیــر 
ــی، به ســرعت در حــال ظهــور و تحــول اســت. بااین وجــود،  جهان
علی رغــم محدودیت هــای خــاص شــرایط فعلــی نیازمنــد اقدامــی 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــجویان تح ــوزش دانش ــه آم ــا به هیچ وج ــت ت اس
نگیــرد. به عنوان مثــال، چیــن سیاســت تعلیــق کالس هــا را بــدون 
توقــف یادگیــری آغــاز کــرد تــا ببینــد در هنــگام بیمــاری همه گیــر 

COVID-19 در هــر زمــان یادگیــری بــه خطــر نیفتاده اســت )2(.

واضــح اســت کــه بــرای اجــرای هــر طــرح جدیــد، ازجملــه آموزش 
ــت و  ــاز اس ــازمان موردنی ــاختارهایی در س ــر س ــی، زی الکترونیک
فراهــم نبــودن ایــن زیــر ســاختارها چالشــی جــدی بــرای اجــرای 
ایــن طــرح محســوب می شــود. در ایــران تاکنــون تــالش هایــی 
بــرای اجــرای آمــوزش الکترونیکــی انجــام  شــده اســت امــا هیــچ 
ــوده  ــرای آن نب ــه اج ــق ب ــع موف ــور جام ــال به ط ــازمانی تابه ح س
اســت )33(. از دیــد متخصصــان آمــوزش آنالیــن، عوامــل مرتبــط 
ــاخص های  ــامل ش ــه ش ــترهای ک ــاوري و بس ــاخت فن ــه زیرس ب
ــات  ــه خدم ــه ارائ ــده، تعهــد سیســتم ب ــي از یادگیرن پشــتیباني فن
بــه کاربــران، امــکان دسترســي بــه اینترنــت پرســرعت و پهنــاي 
ــزوم  بانــد، توجــه بــه اســتانداردهاي فنــي ارزیابــي دانشــجویان، ل
امکانــات و ســخت افزاری و تجهیــزات الزم بــراي تولیــد محتــواي 
الکترونیــک میــزان اســتاندارد بــودن رابــط کاربــري، و همچنیــن 
توجــه بــه میــزان امنیــت سیســتم و قابلیــت به روزرســانی سیســتم 
عواملــی هســتند کــه زمینه ســاز بهبــود یادگیــری در ایــن فراگیران 

ــوند.  ــداد می ش قلم
باگذشــت زمــان طوالنی تــری از قرنطینــه خانگــی و ناگزیــری در 
ــج دانشــگاه ها  ــه  تدری ــوزش مجــازی ب ــری از آم ــتفاده سرتاس اس
بــه ســمت ترمیــم و تقویــت زیرســاخت های فّنــاوری خــود 
ــی  ــکار پاندم ــل  ان ــرات غیرقاب ــوان از اث ــن را می ت ــه ای ــد ک رفتن
بــه شــمار آورد. در همیــن راســتا، یکــی دیگــر از تغییــرات مثبــت 
پــس از وقــوع پاندمــی کرونــا اســتفاده گســترده از انــواع روش های 
مجــازی همچــون وبینارهــا بود. قبــل از پاندمــی کرونــا، وبینارهای 
ــای  ــد و انجمن ه ــزار می ش ــری برگ ــورت محدودت ــازی به ص مج
ــرای  ــا را ب ــن وبیناره ــه ای ــت هزین ــل دریاف ــده در مقاب برگزارکنن
کاربــران خــود در دســترس قــرار می دادنــد. امــا بــا شــیوع 
کوویــد-19 و توقــف جلســات حضــوری بســیاری از انجمن هــای 
ــود را  ــی خ ــای آموزش ــب فراینده ــی اغل ــز آموزش ــی و مراک علم
به صــورت آنالیــن و در قالــب وبینارهــای رایــگان برگــزار نمودنــد 

 .)34(
 بنابرایــن آنچــه بــرای آمــوزش الکترونیــک الزم اســت زمینه هــای 
آموزش هــای  پیــاده  ســازی  بــرای  مخابراتــی  و  ارتباطــی 
ــبکه  ــک ش ــت، ی ــه نخس ــت در پل ــت. در حقیق ــی اس الکترونیک
ــرای ردوبــدل کــردن اطالعــات بیــن مرکــز  پرقــدرت ارتباطــی ب
ــی ترین  ــن اساس ــت. بنابرای ــروری اس ــجویان ض ــی و دانش آموزش
ــه  ــی ب ــب مخابرات ــاخت مناس ــود زیرس ــده وج ــل تعیین کنن عام
ــل  ــه دلی ــر ب ــال حاض ــت. در ح ــیع اس ــد وس ــای بان ــراه پهن هم
ــی  ــبد آموزش ــی در س ــوزش الکترونیک ــد آم ــا، رش ــران کرون بح
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کشــور و تغییــر الگــوی مصــرف و اســتفاده از روش هــای آنالیــن، 
ــی  ــوزش الکترونیک ــای آم ــترها و روش ه ــعه ی بس ــث توس باع
شــده اســت )24(. قابــل  ذکــر اســت کــه موانــع زیرســاختی، رقابت 
ــا عامــل اقتصــادی دارد، شــاید ایــن نزدیکــی نشــان  پنهانــی را ب
ــات  ــه اثب ــه هــم باشــد. البت ــن دو عامــل ب از وجــود وابســتگی ای
ایــن رابطــه خــود نیازمنــد تحقیقــی مجــزا اســت. در هــر حــال بــه 
ــود و  ــاهدات خ ــم در مش ــگران ه ــه پژوهش ــد باآنک ــر می رس نظ
ــاختی  ــت زیرس ــده، وضعی ــورت داده  ش ــای ص ــم در مصاحبه ه ه
ــاز  ــم نی ــاز ه ــا ب ــد، ام ــی می کن ــب ارزیاب ــازمان را مناس ــن س ای
اســت تــا مــواردی رعایــت شــود. و بادیــد راهبــردی و نیازســنجی 
مناســب بــه توســعه شــبکه هــای ماهــواره ای، گســترش پهنــای 
ــزاری  ــخت افزاری و نرم اف ــات س ــت و امکان ــوط اینترن ــد خط بان

ــرد. ــات مقتضــی صــورت پذی اقدام
ــط  ــی توس ــف سیاس ــات مختل ــا، اقدام ــاری کرون ــیوع بیم ــا ش ب
ــه  ــرای ادام ــان ب ــر جه ــی در سراس ــات عال ــا و مؤسس دولت ه
ــه  منظــور مهــار ایــن ویــروس آغازشــده  فعالیت هــای آموزشــی ب
اســت. بااین حــال، ابهــام و عــدم توافــق در مــورد نحــوه تدریــس، 
ــم  ــی و مفاهی ــط آموزش ــران، محی ــان و فراگی ــم کاری معلم حج
عدالــت آموزشــی وجــود دارد )2( .بــا توجــه بــه تعطیلی دانشــگاه ها 
ــد  ــف ش ــی متوق ــای پژوهش ــت فعالیت ه ــورت موق ــد به ص هرچن
ــبکه هایی  ــد ش ــرایط جدی ــا ش ــازگاری ب ــاق و س ــرای انطب ــا ب ام
در فضــای مجــازی تشــکیل و بــا ســرعت زیــاد نتایــج بســیاری از 
پژوهش هــا بــه اشــتراک گذاشــته شــد تــا دسترســی رایــگان بــه 
کتابخانه هــای آنالیــن و منابــع دیجیتالــی بیشــتر بــرای فراگیــران 

بــا ســهولت بهتــری فراهــم گــردد.
ــط  ــده توس ــای ارائه ش ــا و تکنیک ه ــری از مدل ه ــروزه بهره گی ام
متخصصــان حــوزه آمــوزش الکترونیکــی ســبب ارتباطــی تنگاتنگ 
بیــن محتــوای غنــی بــا درک ذهنــی فراگیــران شــده اســت؛ بدون 
درنظرگرفتــن طراحــی آموزشــی و الگوهــا و قالب هــای متنــوع آن، 
ــا  ــن هــدف غیرممکــن اســت و می بایســت ب ــه ای ــل شــدن ب نائ
گســترش اســتفاده از الگوهــای طراحــی آموزشــی، در طراحــی و 
تدویــن دوره هــای الکترونیکــی و اســتفاده از ایــن الگوهــا بــه ایجاد 
دوره هــای آمــوزش الکترونیکــی مؤثــری نائــل شــویم. همچنیــن 
ــه طراحــی  ــد عــدم توجــه ب ــف دوره مانن طراحــی آموزشــی ضعی
ــف  ــرد ضعی ــه عملک ــر ب ــازی منج ــای مج ــی آموزش ه آموزش
یادگیرنــدگان خواهــد شــد. بنابرایــن طراحــی درســت دوره و توجــه 
ــای  ــه اقتض ــی ب ــی آموزش ــای طراح ــری الگوه ــه انعطاف پذی ب
ــت بســزایی دارد؛ الگوهــای طراحــی آموزشــی  ــز اهمی شــرایط نی
نیــز نقشــه یــا طــرح از پیــش تعیین شــده فعالیت هایــی اســت کــه 

ــا  ــد، ت ــروی کن ــاوت از آن پی ــد در شــرایط متف طــرح آمــوزش بای
ــد. الگوهــای طراحــی آموزشــی  ــه نتایــج مــورد نظــر دســت یاب ب
ــر  ــی تأثی ــای مختلف ــته از رویکرده ــود پیوس ــل خ در مســیر تکام
پذیرفته انــد.  در ســال های 1311میــالدی تــا 1311 میــالدی 
ــن حــوزه  ــن ای ــی توســط متخصصی ــدازآن مدل هــای مختلف و بع
ــه در  ــده اند  ک ــت ارائه ش ــم و تربی ــوزش و تعلی ــای آم و حوزه ه
ــی  ــی آموزش ــای طراح ــوان از الگوه ــی می ت ــوزش الکترونیک آم
رفتارگرایــی، شــناخت گرایــی و ســاخت گرایی اســتفاده شــود 
ــری الکترونیکــی  ــم یادگی ــاد داری ــا اعتق ــا وجــود اینکــه م )35(. ب
ــای  ــت رویکرده ــد توانس ــه خواه ــت ک ــاوری اس ــن فن مهم تری
تدریــس و یادگیــری را موردحمایــت قــرار دهــد، امــا بایــد بدانیــم 
کــه اگــر قــرار اســت بازده هــای یادگیــری معنــی دار و ارزشــمندی 
بــه دســت آوریــم، بایــد ابتــدا اصــول آمــوزش منطقــی و درســتی 
ــا  ــم. ب ــرار دهی ــد مدنظــر ق ــه وجــود می آورن ــای کار را ب ــه مبن ک
ــک  ــه ی ــوان ب ــا نمی ت ــق فناوری ه ــوی از طری ــه محت صــرف ارائ
ــی  ــری الکترونیک ــه یادگی ــت یافت. ازآنجایی ک ــر دس ــوزش مؤث آم
ــوا  ــن محت ــت، بنابرای ــده اس ــوای ارائه ش ــه محت ــته ب ــیار وابس بس
ــه روز و شخصی ســازی  شــده باشــد.  ــی، جــذاب، ب می بایســت غن
ــران  ــرای کارب ــوا ب ــت محت ــات و کیفی ــل، اطالع ــن دلی ــه همی ب
ــتند.  ــروری هس ــیار ض ــی بس ــری الکترونیک ــتگاه های یادگی دس
ــه  ــد ک ــازه می ده ــران اج ــه کارب ــوب ب ــات خ ــت اطالع کیفی
ــوای آن  ــت محت ــه دوره ی درســی و کیفی ــری نســبت ب درک بهت
ــر از  ــت کارب ــد ســطح رضای ــر می توان ــن ام داشــته باشــند کــه ای
سیســتم یادگیــری الکترونیکــی را افزایــش دهــد )36(. بــه همیــن 
ــان،  ــرد مدرس ــی عملک ــی از چگونگ ــهم مهم ــروزه س ــل، ام دلی
ــان در اســتفاده از  ــدی و قابلیت هــای آن ــزان توانمن ــر اســاس می ب
محتــوای الکترونیکــی و فن آوری هــای نویــن، ســنجیده می شــود. 
ــه  ــوند ک ــناخته می ش ــرادی ش ــش، اف ــاتید اثربخ ــه اس به طوری ک
ــن آوری را در  ــن ف ــی اســتفاده از ابزارهــای نوی ــت و توانای صالحی

ــن خــود دارا باشــند. روش هــای تدریــس آنالی
ــم آوردن  ــا فراه ــی ب ــری الکترونیک ــت یادگی ــتگاه های مدیری دس
ــبب  ــا، س ــع فعالیت ه ــه  موق ــب و ب ــه مناس ــت ارائ ــی جه محیط
می شــود کــه فعالیت هــای معلمــان بــر اســاس طرح هــای 
ــری  ــن اهــداف یادگی ــن تعیی ــرد. و هم چنی ــری صــورت پذی یادگی
ــه  شــده در دوره یادگیــری الکترونیکــی  مشــترک بیــن دروس ارائ
ــر مینــای طبقــه بنــدی بلــوم نیــز از موضوعــات مهمــی اســت  ب
کــه ضمــن جلوگیــری از تکــرار مباحــث در کالس هــای آنالیــن 
ــاد  ــین دوره و ایج ــن مدرس ــی بی ــاد هماهنگ ــه ایج ــاوت، ب متف
ارتبــاط بیــن موضوع هــای متفــاوت یادگیــری و در نهایــت ایجــاد 
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ــت  ــم اهمی ــود.  علیرغ ــدگان می ش ــق در یادگیرن ــری عمی یادگی
ــري الکترونیکــي،  ــد ارزشــیابي در ســامانه های یادگی ــي فراین حیات
ــل مشــاهده و ســنجش آن کار  ــد قاب ــه فراین ــري ب ــل یادگی تبدی
مشــکلي اســت زیــرا یادگیــري و فعالیــت هــاي ذهنــي و رفتــاري 
دانشــجویان قابــل مشــاهده نیســت. بدیــن منظــور بــراي ســنجش 
یادگیــري بایــد راهــکاري پیــدا کــرد تــا فرایند تبدیــل اســتعدادها و 
دانســته هــاي بالقــوه دانشــجویان در محیــط یادگیــري الکترونیکي 

بــه رفتــار بالفعــل ثبــت و انــدازه گیــري شــود. )37(. 
بــا در نظــر گرفتــن وضعیــت کنونــی دوره هــای آمــوزش 
ــی، در  ــری الکترونیک ــت یادگی ــتگاه های مدیری ــی و دس الکترونیک
ــوم  ــری بل ــای یادگی ــده بازده ه ــری ش ــدی بازنگ ــل طبقه بن مقاب
ابــزار بســیار مناســبی بــرای کیفیت بخشــی بــه طراحــی دوره هــای 
آموزشــی الکترونیکــی اســت. جامــع بــودن طبقه بنــدی بازنگــری 
شــده بلــوم ســبب شــده اســت کــه محققــان آن را در هــر قســمت 
از فراینــد یادگیــری کــه نیــاز بــه اعتبــار ســنجی و میــزان تحقــق 
 .)Cresswell, 2001( ــد ــه کار بگیرن ــد، ب ــری باش ــداف یادگی اه
پژوهشــگران حــوزه آمــوزش پیش تــر ایــن طبقه بنــدی را در 
طراحی هــای آموزشــی، تعییــن اهــداف یادگیــری دوره هــای 
دوره هــای  اهــداف  و  ارزشــیابی ها  همسان ســازی  آموزشــی، 
ــا  ــی و ی ــای آموزش ــت طرح ه ــزان موفقی ــی می ــی، بررس آموزش
ــا  ــی و ی ــب درس ــن کت ــیوه تدوی ــرای ش ــار ب ــک معی ــوان ی به عن
ــن  ــتفاده از ای ــعت اس ــد. وس ــا به کاربرده ان ــوای آن ه ــل محت تحلی
طبقه بنــدی نشــانه جامــع بــودن و مفیــد بــودن آن به عنــوان یــک 
راهنمــا بــرای یادگیرنــدگان و معلمــان در فراینــد یادگیــری اســت 
)37(. علیرغــم اهمیــت حیاتــی فراینــد ارزشــیابی در دســتگاه های 
یادگیــری الکترونیکــی، تبدیــل یادگیــری بــه فراینــد قابل  مشــاهده 
ــرا یادگیــری و فعالیت هــای  و ســنجش آن کار مشــکلی اســت زی
ــن  ــت. بدی ــاهده نیس ــل  مش ــوزان قاب ــاری دانش آم ــی و رفت ذهن
ــا  ــدا کــرد ت ــد راهــکاری پی ــرای ســنجش یادگیــری بای منظــور ب
ــوزان  ــوه دانش آم ــته های بالق ــتعدادها و دانس ــل اس ــد تبدی فراین
در محیــط یادگیــری الکترونیکــی بــه رفتــار بالفعــل ثبــت و 
ــیابی  ــام ارزش ــل نظ ــکل ترین عم ــن مش ــود. ای ــری ش اندازه گی
ــل  ــه قاب ــی را ک ــد دانش ــرا بای ــت زی ــی اس ــری الکترونیک یادگی
توصیــف اســت )دانــش اظهــاری( بــه همــراه دانشــی کــه در عمــل 
بــه کار مــی رود )دانــش رویه ای( و دانشــی کــه فرایندهــای پیچیده 
ذهنــی را بــه کار می گیــرد )دانــش حــل مســئله( را باهــم ســنجید. 
ــه  ــود ک ــه می ش ــا خالص ــری در آزمون ه ــن اندازه گی ــب ای اغل
ابــزار کاملــی بــرای ســنجش تمــام ابعــاد یادگیــری نیســت بــا ایــن  
وجــود گســترش فناوری هــای نویــن آموزشــی ماننــد انجمن هــای 

ــری،  ــی و تصوی ــالت صوت ــا، تعام ــا و ویکی ه ــث، وبالگ ه بح
شــبیه  ســازها و فناوری هــای واقعیــت افــزوده توانســته اند شــرایطی 
را فراهــم آورنــد تــا ارزشــیابی از اهــداف عالــی ســطوح یادگیــری 
در محیط هــای مجــازی فراهــم گــردد. از طرفــی نیــز طبقه بنــدی 
اهــداف آموزشــی بلــوم بســتر مناســبی بــرای شــناخت و ســنجش 

ــوع آموزشــی را ایجــاد نمــوده اســت )38(. اهــداف متن
فراشــناخت ، مفهومــی چندوجهی اســت کــه دربرگیرنــده دانش فرد 
دربــاره ذهــن و کارکردهــای آن، آگاهــی از شــناخت و فرایندهــای 
شــناختی، کنتــرل و بازبینــی فعاالنــه شــناخت از طــرف راهبردهای 
ــد.  ــادی نمای ــوزان کمــک زی ــش آم ــه دان ــد ب فراشــناختی می توان
فراشــناخت یــک مفهــوم چندوجهــی اســت کــه شــامل دانــش ، 
باورهــا، فرایندهــا و  راهبردهایــی اســت کــه شــناخت را ارزیابــی، 
نظــارت یــا کنتــرل مــی کننــد. فراشــناخت را ناظــر بــر فرایندهــای 
کنتــرل اجرایــی و نظــم دهــی شــناختی تعریــف مــی کننــد و بــه 
عبارتــي،  تفکــر دربــاره آنچــه فــرد مــی دانــد و تفکــر دربــاره نظــم 
ــری منتهــی می شــود.  ــه یادگی ــی اســت کــه ب ــه فعالیتهای دادن ب
ــت و  ــا رغب ــه دانشــجویان ب ــاس ضــروری اســت ک ــن اس ــر ای ب
شــناخت و تمایــل قلبــی دوره هــای الکترونیکــی را انتخــاب نمــوده 
و پیــش از ورود بــه دوره هــای الکترونیکــی دانش علمــی الزم را در 
زمینــه رشــته خــود داشــته باشــند )39(.عامــل دیگــر مطــرح  شــده 
ــری اســت.  از ســوی مصاحبه شــوندگان توســعه انگیــزش و یادگی
ــا رغبــت و شــناخت و تمایــل  ضــروری اســت کــه دانشــجویان ب
قلبــی دوره هــای الکترونیکــی را انتخــاب نمــوده و پیــش از ورود به 
دوره هــای الکترونیکــی دانــش علمــی الزم را در زمینــه رشــته خود 
داشــته باشــند، هم چنیــن دارای مهــارت خودتنظیمــی جهــت کنــار 
گذاشــتن احساســات مداخله گــر و تنــش هــا و تفکــر قبــل از عمــل 
و مهــارت تفکــر انتقــادی بــه  منظــور اندیشــیدن درســت و مهــارت 

خــود یادگیــری باشــند. 
بــر پایــة تئــوري ارزش انتظــار، انگیــزش در آغــاز، برآینــد 
ــا و ارزش  ــی کنــش ه ــاي احتمال ــاره پیامده ــراد درب ــاي اف باوره
ــه آن ختــم می شــود؛  ــوط ب ــه پیامدهــای مرب هایــی اســت کــه ب
بنابرایــن انتظارهــاي پیامــد بــا باورهــاي کارآمــدي مرتبــط اســت؛ 
ــه  ــد و از آنجایی ک ــن می کنن ــا انتظــارات را تعیی ــن باوره چــون ای
ــراد از کاري کــه                             ــه داوري هــاي اف ــورد انتظــار انســان ب ــد م پیام
مــی تواننــد انجــام بدهنــد وابســتگی زیــادي دارد، در ایــن مواقــع، 
اگــر ادراک هــاي خودکارآمــدي کنتــرل شــود، انتظارهــاي پیامــد 
بــی گمــان نقشــی بســزا در پیش بینی هــای رفتــار خواهــد داشــت 
)40،41(. بنابرایــن انتظــار مــی رود افــراد در فراینــد یادگیــري نیــز 
زمانــی بــراي انجــام تکالیــف برانگیختــه شــوند کــه پیامــد مــورد 
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انتظــار بــراي آن هــا بــاارزش باشــد؛ امــا هنگامی کــه پیامدهــا براي 
آن هــا ارزش نداشــته باشــد، بــراي انجــام تکالیــف آمادگــی کمتري 

ــد داشــت )42(. خواهن
طــور کلــی میــزان زیــاد خالقیــت و درگیــري ذهنــی دانشــجویان 
ــه  ــه ای ک ــود؛ به گون ــا می ش ــری آن ه ــود راهب ــت خ ــبب تقوی س
ــی و  ــداف جزئ ــه اه ــی را ب ــداف کل ــد اه ــی توانن ــجویان م دانش
ــرایط، در  ــر ش ــاس تغیی ــر اس ــد و ب ــل کنن ــتیابی تبدی ــل  دس قاب
ــاز  ــورت نی ــا در ص ــد ی ــر دهن ــان را تغیی ــزوم، اهدافش ــورت ل ص
بــه تصمیــم گیــري لحظــه ای، راه حل هایــی را به کارگیرنــد 
ــوده اســت، اهــداف  ــق ب ــی موف کــه در موقعیت هــای مشــابه قبل
ــا فعالیــت هــاي پیــش روي  ــط ب ــدت را مرتب ــدت و بلندم کوتاه م
ــع  ــده از مناب ــع آوری  ش ــاي جم ــد، داده ه ــم می کنن ــود تنظی خ
مختلــف را بــا توجــه بــه شــرایط و موقعیــت، بــه یکدیگــر ارتبــاط 
ــه بازخــورد دوســتان و همــکاران،  ــا توجــه ب دهنــد و در نهایــت ب
مهــارت خــود را در اجــراي برنامــه هــاي تدوین شــده ارتقــا دهنــد.

نتیجه گیری 
بــر اســاس یافتــه هــای حاصــل از تحلیــل داده هــای کیفــی حاصل 
از مصاحبه هــای ایــن پژوهــش و در راســتای شناســایی راهبردهای 
ــد  ــی کووی ــی دوران پاندم ــن ط ــوزش آنالی ــود آم ــر بهب ــر ب مؤث
ــای  ــه ای، راهبرده ــای زمین ــی، راهبرده ــای آموزش 19، راهبرده
ارتباطــی، راهبردهــای ســازمانی و فراشــناختی شناســایی و احصــاء 
ــال  ــه دنب ــر ب ــش حاض ــه پژوه ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ش
ارائــه ی الگــوی مفهومــی داده بنیــاد بــرای تحقــق هــدف پژوهــش 
ــم بررســی شــد و ســپس الگــوی  ــن مفاهی ــط بی ــدا رواب ــود، ابت ب
ــق  ــه موف ــان از تجرب ــرای اطمین ــده اســت. ب ــاختاری ترسیم ش س
ــد  ــری بای ــوای یادگی ــی, محت ــوزش الکترونیک ــوزان آم ــش آم دان
به خوبــی طراحی شــده باشــد و فّنــاوری ســازگار بــا طیــف وســیعی 
ــی  ــز اصل ــد. تمرک ــه ده ــری ارائ ــت یادگی ــتگاه های مدیری از دس
ایــن تالش هــا توســعه حــس تعامــل بیــن دانشــجویان بــا تعامــل 
بــا محتــوای درســی بــه روشــی معنــی دار بــرای درک ســاختار دوره 
اســت )15(. بنــا بــر شــواهد کیفــی حاصــل از مصاحبه هــا چنیــن 
اســتنباط می گــردد کــه راهبردهــای آموزشــی بــا راهبــرد ارتباطــی 
مکمــل یکدیگــر اســت کــه ایــن یافتــه از پژوهــش در مدل هــای 
ــکاران )11(  ــواس و هم ــدزاده )39( دی ــب )43( محم ــمی نس هاش
ــده اســت. از شــروع  ــاره  ش ــز اش ــکاران )15( نی و ساکســینا و هم
انتشــار بیمــاری کرونــا تاکنــون دانشــجویان سراســر کشــور عــالوه 
برداشــتن حداقــل ویژگیهــا و توانایــی هــای الزم بــرای یادگیــری و 
موفقیــت در یادگیــری، از مهــارت هــا، توانایــی هــا و ویژگی هــای 

ــه  خــاص دوره برخــوردار شــده اند، بدیهــی اســت پیــش از ورود ب
دوره هــای الکترونیکــی بهتــر اســت دارای مهارت هــای ارتباطــات 
ــتاد و  ــا اس ــی ب ــای الکترونیک ــل در فض ــت تعام ــی جه اجتماع
ــار گذاشــتن  ســایر دانشــجویان، مهــارت خودتنظیمــی جهــت کن
احساســات مداخله گــر و تنــش هــا و تفکــر قبــل از عمــل، مهــارت 
ــود  ــارت خ ــت و مه ــیدن درس ــور اندیش ــادی به منظ ــر انتق تفک
یادگیــری باشــند )23(. مفهــوم مهــارت خودتنظیمــی فراگیــران و 
مؤلفه هــای مربــوط بــه راهبردهــای فراشــناختی احصــاء شــده در 
ایــن پژوهــش بــا پژوهش هــای  باپیســتا )16( و اســماعیلیان )12( 
مطابقــت دارد.امــروزه بــا توجــه بــه رشــد ســریع دوره هــای آموزش 
الکترونیکــی در سراســر کشــور، بایســتی بــا اتخــاذ راهکار مناســب، 
زمینــه بهبــود و ارتقــا و کارآمــدی این دوره هــا را برای پاســخگویی 
بــه تقاضاهــای در حــال رشــد در جامعــه فراهــم کنیم. لــذا ضرورت 
وجــود الگــوی بررســی تعالــی  بهبــود کیفیــت فراینــد یاددهــی و 
یادگیــری احســاس می شــود. بــا شــیوع گســترده ویــروس کرونــا 
و لــزوم اســتفاده از ابزارهــاي از راه دور، توســعه بســترهاي مربــوط 
افــراد و ســازمان ها  آوردن  و روي  رایانــه ای  بــه شــبکه های 
بــه اســتفاده از نظام هــای مبتنــی بــر شــبکه های رایانــه ای؛ 
ــراي  رویکــرد مؤسســات آمــوزش عالــی در اســتفاده از اینترنــت ب
ارائــه خدمــات آموزشــی بــه دانشــجویان از ضروریاتــی بــه شــمار 
می آیــد کــه از منظــر دامنــه تأثیــرات فرهنگــی و اجتماعــی حائــز 
اهمیــت اســت. توســعه ایــن مقولــه در دوران کرونــا بــراي آمــوزش 
عالــی تــا بــد آنجاســت کــه نمی تــوان از نقــش بی نظیــر فنــاوری 
اطالعــات در بهبــود کیفیــت، ارتقــاي اثربخشــی آموزشــی و ایجــاد 
ــراي دانشــگاه های مجــري، چشم پوشــی نمــود؛  مزیــت رقابتــی ب
بــا توجــه بــه فراگیــر شــدن ابــزار الکترونیــک در دنیــا و همچنیــن 
بــا توجــه بــه محدودیت هــای موجــود در آمــوزش ســنتی و مزایــای 
ــه نظــر می رســد؛ اســتفاده از  ــا ترکیبــی، ب آمــوزش الکترونیــک ی
ــر باشــد.  ــد در نظام هــای آموزشــی اجتناب ناپذی فناوری هــای جدی
ــه بحــران پیش آمــده و همــه  ــا توجــه ب ایــن اجتنــاب ناپذیــری ب
ــوع پیوســته اســت )44(.  ــه وق ــا ســریع تر ب ــروس کرون ــری وی گی
نتایــج ایــن پژوهــش از بعــد نظــارت و ارزشــیابی بــر آموزش هــای 
ــر  ــات مایل ــا مطالع ــد ب ــزی کارآم ــت و برنامه ری ــن و مدیری آنالی
ــن  ــت. بنابرای ــو اس ــی )14(، همس ــی و علیمردان )10(، و پورکریم
ــان  ــی در زم ــی قابل توجه ــوج صرفه جوی ــی م ــوزش الکترونیک آم
اســاتید و فعــاالن آموزش هــای و هزینه هــای آموزشــی می گــردد 
ــوند  ــن می ش ــار تدوی ــی یک ب ــواد آموزش ــیوه، م ــن ش ــرا د ای زی
و بارهــا و درجاهــای مختلــف مورداســتفاده قــرار می گیرنــد 
ــی  ــری الکترونیک ــه یادگی ــد ک ــان داده ان ــدد نش ــات متع مطالع
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ــی از  ــت و حت ــش اس ــنتی اثربخ ــوزش س ــزان آم ــه می ــل ب حداق
آن کارآمدتــر اســت و موجبــات خرســندی یادگیرنــدگان را بیشــتر 
ــد مهــم در  ــن فراین ــق ای ــذا جهــت تحق ــد )45(، .ل فراهــم می کن
عرصــه اجــرا، لــزوم توجــه بــه نقش آفرینــی نهادهــای مختلــف و 
به ویــژه نهادهــای غیردولتــی و خصوصــی در حوزه هــای مختلــف 
ــه  ــک و ارائ ــوزش الکترونی ــبکه های آم ــاخت ش ــن زیرس و تأمی
خدمــات و پی ریــزی راهبردهــای زمینــه ای )46،44( نیازهــای 
روزافــزون مــردم بــه آمــوزش )9(، کمبــود امکانات اقتصــادی )10(، 
کمبــود مدرســان مجــرب )16( و هزینه هــای زیــادی کــه صــرف 
آمــوزش می شــود، متخصصــان آمــوزش را بــر آن داشــت کــه بــا 
ــرای آمــوزش  ــدی ب کمــک فــن آوری اطالعــات روش هــای جدی
ابــداع نماینــد، کــه هــم اقتصــادی و باکیفیــت باشــد و هــم بتــوان 
ــت  ــا تح ــادی ت ــت زی ــان جمعی ــور هم زم ــتفاده از آن به ط ــا اس ب
آمــوزش قــرارداد. )همــان منبــع(. درمجمــوع در ایــن برهــه زمانــی 
ــو  ــی از یک س ــوزش عال ــام آم ــی در نظ ــری الکترونیک ــه یادگی ک
ــر،  ــوی دیگ ــرار دارد و از س ــن ق ــکل گیری و تدوی ــه ش در مرحل
ــات،  ــه خدم ــرای عرض ــا ب ــش تقاض ــد افزای ــی مانن ــا چالش های ب
افزایــش رقابــت، پیشــرفت در فنــاوری و حجــم بــاالی اطالعــات 
ــا اتخــاذ راهکارهــای  در دســترس روبه روســت، ضــروری اســت ب
ــری  ــام یادگی ــود نظ ــت موج ــی از وضعی ــن آگاه ــب ضم مناس
الکترونیکــی در ایــران، زمینــه بهبــود و ارتقــای کارآمــدی آن بــرای 
پاســخگویی به جــا و مناســب بــه تقاضاهــای روزافــزون در کشــور 
فراهــم شــود. )47(. آنچــه مــی دانیــم ایــن اســت کــه جهــان تغییر 
ــای  ــا طرح ه ــی ب ــای جهان ــایر رویداده ــد س ــت؛ مانن ــرده اس ک
گســترده، بحــران کرونــا می توانــد به طــور بالقــوه نحــوه ی دیــدن 
جهــان را تغییــر دهــد. تحــوالت اقتصــادی و اجتماعــی ناشــی از 
ویــروس همــه گیــر کوویــد 19، میــراث فرهنگــی خواهــد بــود: در 

ــد )48(. ــده خواهــد مان ــده زن ــا و نســل های آین خاطــرات م
محدودیت هــای مطالعــه حاضــر عمدتــاً شــامل دسترســی دشــوار 
ــه  ــت مصاحب ــن وق ــا و تعیی ــردآوری داده ه ــودن گ ــر ب و زمان ب
ــد  ــا مزی ــی کرون ــه در دوران پاندم ــود ک ــا مشــارکت¬کنندگان ب ب
بــر علــت شــده بــود. اکثــر مدرســان و آموزشــگران در ایــن دوره 
مشــغول فعالیتهــای آموزشــی و حرفــه¬ای خــود بودنــد. همچنیــن 
ــات  ــق و انجــام تحقیق ــودن مســئله تحقی ــد ب ــه جدی ــا توجــه ب ب

ــه  ــان ک ــف جه ــورهای مختل ــام در کش ــال انج ــترده در ح گس
ــر  ــی،  تصوی ــرایط کنون ــوزش در ش ــران آم ــون بح ــه پیرام مطالع
کاملــی از راهبردهــا و راهکارهــای احتمالــی قابــل تجویــز وجــود 
نداشــت. اســترس ها، ناشــناخته ها، اطالعــات ناکافی و ســردرگمی 
در شــرایط اضطــراری مذکــور شــامل حــال پژوهشــگران نیــز شــد 
ــا الگویــی  ــا وجــود همــه ایــن محدودیت¬هــا، تــالش شــد ت و ب
ــر مبنــای تجربیــات دســت¬اول  ــرای حــل مســئله، ب ــردی ب کارب
ــی و  ــوزش عال ــام آم ــا در نظ ــردد ت ــه گ ــارکت¬کنندگان ارائ مش

ــر باشــد.  آمــوزش پزشــکی کشــور مؤث
پژوهشــگران جهــت بهبــود تدریــس ـ یادگیــری در دوران پاندمــی 

ــد: ــه کرده ان ــر را ارائ ــردی زی ــد 19 پیشــنهاد های کارب کووی
ــر . 1 ــه انعطاف پذی ــف روزان ــورد تکالی ــد در م ــگران  بای آموزش

ــار وارد  ــروم فش ــق مح ــجویان درمناط ــه دانش ــا ب ــند ت باش
ــردد. نگ

اســتفاده از یادگیــری ترکیبــی بــا نگاهــی پداگوژیــک . 2
به عنــوان روشــی بــرای درگیرکــردن دانشــجویان در فرآینــد 
یادگیــری اســت. ایــن رویکــرد می توانــد بــه مدرســان و هــم 
ــات  ــروع موضوع ــل از ش ــا قب ــد ت ــک کن ــجویان  کم دانش
ــه کننــد. همچنیــن، ایــن رویکــرد  جدیــد مهارت هــا را مبادل
طریــق  از  یادگیــری  و  دانشــجویان  تعامــل  می توانــد 
ــا دهــد  ــزی کالس ارتق ــه برنامه ری ــن را ب فعالیت هــای آنالی
ــود بخشــد. ــان بهب ــا کاهــش زم ــی را ب و اثربخشــی و کارای

ــن . 3 ــرای ای ــترهای الزم ب ــزات و بس ــردن تجهی ــم ک فراه
ــرای دانشــجویان، به خصــوص دانشــجویان  ــوزش ب ــوع آم ن
ــه  ــاز ب ــه نی ــجویانی ک ــرای دانش ــی ب ــق آموزش های مناط
ــا  ــد، ی ــن دارن ــری آنالی ــای یادگی ــا برنامه ه ــدن ب آشناش
آن هایــی کــه بــرای اولیــن بــار در محیــط یادگیــری آنالیــن 

ــود. ــب داده ش ــد  ترتی ــر بای ــن ام ــد، و ای ــرکت می کنن ش
ــز . 4 ــه  منظــور اجــرای موفقیت آمی همچنیــن مطلــوب اســت ب

ــن، برنامه هــای آموزشــی مســتمر در ســطوح  آمــوزش آنالی
مدیــران، کارشناســان فنــی و کادر آموزشــی در زمینه آشــنایی 
بــا قابلیت هــا و فرصتهــای فنــاوری آموزشــی آنالیــن تدویــن 

. د گرد
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