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اي دو نوع آمـوزش   ، بررسي مقايسهآنهدف از اجراي . روش پيمايشي اجرا شده است اين پژوهش كمي به :چكيده
ي شـاد، در  افزار آموزش مجـاز  نرمطور خاص، بر  از ديدگاه معلمان و از جنبة ارتباطات است كه بهمجازي و حضوري 

شـامل   ،مدارس مناطق آموزشي غرب تهـران  ان، معلمپژوهش جامعه آماري. است متمركزساله 11تا  7بين كودكان 
نفـر   2381رسمي و پيماني اين مدارس  انتعداد معلم. است 1400-1401سال تحصيلي  در نيم ،10و  5، 2مناطق 

اي  گيري خوشه با روش نمونه. دست آمد به 330بر اساس فرمول كوكران معادل با  ،كه حجم نمونه است گزارش شده
و توزيع آن ميان نمونـه آمـاري    يافته نامه ساخت پرسش كمك هبها  داده .اعضاي نمونه انتخاب شد) PPS(اي  دومرحله

ژوهش از طريـق  اعتبـار ايـن پـ    .سطحي ليكـرت بـود   پرسش در مقياس پنج 38نامه حاوي  هر پرسش. گردآوري شد
به عقيده معلمـان،  نتايج پژوهش، بر اساس . تأييد شد 85/0و با نمره آلفاي كرونباخ  سنجشآزمون  نامه پيش پرسش

 ،و فقط از نظر انتقال پيـام  استآموزش مجازي  تر ازبر ،آموزش حضوري از نظر بسترهاي ارتباطي، بازخورد و تعامل
 بهتـرِ  انتقـالِ  ةبـا شـيو  معلمـان  منظور آمـوزش   به ،ها بر اساس يافته. آموزش مجازي بر آموزش حضوري برتري دارد

. وپـروش قـرار گيـرد    هـايي در دسـتوركار مـدارس و آمـوزش     بايـد دوره  آنها،بدن به  عاطفي و آموزش زبانِ هايِ پيام
هـاي   هاي جديد آموزشي و شيوه اي، سبك و شيوه چندرسانه استفاده از امكانات ارتباطات تعاملي: هايي از قبيل دوره

  .آموزان متناسب با آموزش مجازي نوين ارزشيابي دانش
  
 

  .آموز وپرورش، معلم، دانش افزار شاد، بسترهاي ارتباطي، آموزش آموزش مجازي، نرم: ها كليدواژه
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  مقدمه

 افـزايش  حـال  در جهـان  سطح در كه كردند شناسايي جديدي ويروس ، دانشمندان2019در دسامبر سال 

اضطرار بهداشت عمـومي بـا نگرانـي    «را  19، شيوع بيماري كوويد )2020(سازمان بهداشت جهاني . است
 و فنـي  مـالي،  مختلـف  ابعـاد  در را مـا  نظام آموزشي شيوع ويروس كرونا مشكالت. تعيين كرد» المللي بين

كشـور و همچنـين    در هـا  دانشگاه و مدارس شدن هبست كرد و از سوي ديگر، سبب تشديد و اثبات فرهنگي
 را دور از راه آمـوزش  كشـورها  از برخـي  ويروس، كرونا بيماري با مبارزه در. ديگر شد از كشورهاي بسياري

طور فعال در حـال بررسـي چگـونگي آمـوزش      كشورها در سراسر جهان به. كردند سنتي آموزش جايگزين
اسـت،   هاي خوب آموزش آنالين ظهور كرده  هستند و بسياري از نمونهآموزان از طريق اينترنت  مؤثر دانش
هـاي آمـوزش    آموزان بيشتري براي شركت در كالس كه در حالت عادي آموزش و تدريس، دانش  در حالي

استفاده از فناوري آموزش مجازي «ها  عالوه بر بحران). 3: 2020،ديگران و  جو (رفتند  سنتي به مدارس مي
هـاي   آورد، بسـياري از هزينـه   ها به ارمغان مي هاي اقتصادي كه براي دولت جويي منافع و صرفهبا توجه به 

اين فناوري، عالوه بر منافع اقتصادي، بسياري از مشكالت . دهد مردم جامعه براي آموزش را نيز كاهش مي
تنهـا محـدوديت    ايـن فنـاوري نـه   . دهـد  تأثير قرار مي خصوص در كالن شهرها تحت موجود در جامعه را به

صـورت   وآمـدها ميـزان ترافيـك و آلـودگي هـوا را بـه       زماني و مكاني را از بين برده، بلكه با كـاهش رفـت  
  ). 1: 1395معصومي و معصومي، (» تأثير قرار خواهد داد چشمگيري تحت

شود،  شدن در آن بسيار مهم و در عين حال حساس محسوب مي هايي كه بحث جهاني  يكي از حوزه«
توان گفت كه آموزش فقط به روش سـنتي و بـدون    جرئت مي كه امروزه به طوري  به. وپرورش است شآموز

نهـاد  ). 117: 1389مطلـق و گلنسـايي،   (» هاي آموزشي موضوعي بس دشوار خواهد بـود  توجه به فناوري
كننـده    رهكننده و ذخي ترين مصرف ترديد، عمده وپرورش يكي از توليدكنندگان بزرگ اطالعات و بي آموزش

ترين تغيير و دگرگوني در فرايند جهاني شدن  مهم«). 1390خرسند، (شود  اطالعات و دانايي محسوب مي
تواننـد اسـتفاده از    معلمـان مـي  . شـود  هـاي اطالعـاتي مربـوط مـي     وظيفه معلمان است و به تنوع محمـل 

ات و آمـوزش در حـوزه   عنـوان ابـزار دسترسـي بـه اطالعـ      هاي نـوين اطالعـات و ارتباطـات را بـه     فناوري
مطلق و گلنسـايي،  (» هاي مخصوص آموزشي، در اولويت قرار دهند وپرورش با در نظر گرفتن جنبه آموزش
اي آنالين، مؤثر و كارآمـد الزم و ضـروري    از سوي ديگر، تعامل و همكاري براي ايجاد جامعه) 122: 1389

شـبكه آموزشـي شـاد،    ). 3، 1،2020يـاكور  ودمـ (است، زيرا فناوري ممكن است نتواند جايگزين معلم شود 
دليل نبود امكان حضـور   گيري ويروس كرونا در ايران بهافزاري ارتباطي و آموزشي است كه در پي همه نرم

امتيـاز ايـن    صـاحب  . انـدازي شـد   نويسـان همـراه اول راه   آموزان در مدارس ايران، توسط تيم برنامـه  دانش
آموزان، معلمان و مـديران افـرادي هسـتند كـه از ايـن       ران است و دانشوپرورش اي افزار، وزارت آموزش نرم

آمـوزان و معلمـان را بـه فعاليـت در      دانش 1399فروردين  16وپرورش از  آموزش. كنند برنامه استفاده مي
وپـرورش   ملزم كرده است تا امكان برگزاري كالس مجازي از طريق آموزش» آموزش مجازي شاد افزار نرم«
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ـ    حيانتقال صح ،هدف از آموزش اثربخش ،ارتباطات در. 1فراهم شود ـ  هاطالعـات از مـدرس ب و  آمـوز  شدان
و امكـان   كند افتيرا با حداكثر دقت ممكن درك و در اميپ آموز كه دانش ي طور هب است، آن حيدرك صح

سـال نيـز بـر اسـاس مرحلـه سـوم        11تـا   7محدوده سـني  . بازخورد و تعامل دوسويه وجود داشته باشد
اهميت اين دوره . گذاري شده است هاي رشد كودك و نوجوان در نظريه پياژه، دوره عمليات عيني نام ورهد

به اين دليل است كه كودك در اين دوره توانـايي كـاربرد تفكـر منطقـي را در خصـوص مسـائل عينـي و        
است و هر  ه هاي زيادي انجام شد در سراسر دنيا در خصوص آموزش مجازي پژوهش. كند ملموس پيدا مي

اند، اما هيچ يك  لحاظ فني پرداخته يك به نوعي به ضرورت استفاده از فناوري و مشكالت موجود در آن به
از ايـن رو، اهميـت دارد كـه در پـژوهش     . اند ها، خأل ارتباطي موجود در آن را بررسي نكرده از اين پژوهش

از ديدگاه ارتبـاطي  . تباطات پرداخته شوداي آموزش مجازي و حضوري از منظر ار حاضر به بررسي مقايسه
موضوعي چهارگانه   توان در محورهاي مهم و با توجه به چارچوب نظري پژوهش، كيفيت انتقال پيام را مي
كيفيـت  هدف اصلي اين پژوهش، بررسـي  . بسترهاي ارتباطي، انتقال پيام، بازخورد و تعامل در نظر گرفت

  .ساله است11تا  7در آموزش كودكان  از ديدگاه معلمان در آموزش مجازي و حضوري انتقال پيام

  پيشينه پژوهش
تـأثير سـامانه آمـوزش شـاد بـر عملكـرد تحصـيلي        «خـود بـا عنـوان      نامه در پايان) 1400(نورائي فدكي 

بـا  » آموزان مقطع متوسطه اول مدرسه ياوران اسالم در منطقه خواجه ربيـع مشـهد در دوران كرونـا    دانش
آموزان به اين نتيجه رسيد كه  ير استفاده از سامانه آموزش شاد بر عملكرد تحصيلي دانشهدف بررسي تأث

  . آموزان منجر شده است استفاده از سامانه آموزش شاد، در مجموع به كاهش عملكرد تحصيلي دانش
يد بـر  با تأك( يارانه هاي يادگيري هم بررسي وضعيت مؤلفه«خود با عنوان   نامه در پايان) 1400(نظري 

بـا  » از نظر معلمان دوره ابتدايي) شاد(در دوران قرنطينه بيماري كرونا در آموزش مجازي ) مهارت نوشتن
از نظر معلمـان دوره ابتـدايي   ) شاد(يارانه در آموزش مجازي  هاي يادگيري هم هدف بررسي وضعيت مؤلفه

آموزان مقطع ششـم   در دانش) شاد(يارانه در آموزش مجازي  شهر قزوين، نشان داد كه ميزان يادگيري هم
   .ابتدايي با توجه به نظرسنجي از معلمان اين مقطع در سطح كمي قرار دارد

افـزاري و   افـزاري و نـرم   نيازسـنجي امكانـات سـخت   «خـود بـا عنـوان      نامه در پايان) 1400(نامداري 
گاه معلمـان و مـديران   هاي مجازي در مدارس ابتدايي، از ديـد  بخشي آموزش هاي مورد نياز كيفيت مهارت

هـاي   افـزاري و مهـارت   افـزاري و نـرم   ، به نيازسنجي امكانات سخت»وپرورش شهر همدان ناحيه دو آموزش
هاي مجازي در مدارس ابتـدايي، از ديـدگاه معلمـان و مـديران ناحيـه دو       بخشي آموزش مورد نياز كيفيت

هـاي مجـازي    بخشـي بـه آمـوزش    فيـت نتايج نشان داد كه براي كي. وپرورش شهر همدان پرداخت آموزش
  .افزاري و نيازهاي مهارتي افزاري، نيازهاي نرم مدارس ابتدايي سه دسته نياز وجود دارد؛ نيازهاي سخت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آموزان و والدين در  تجارب زيسته معلمان، دانش«خود با عنوان    نامه در پايان) 1399(خادم الحسيني  

، »در شهرسـتان برخـوار اصـفهان    19گيري كوويد  دوره همهآموزش مجازي درس علوم مقطع ابتدايي در 
هـاي موجـود،    نتـايج نشـان داد كـه از بـين فنـاوري     . تجارب زيسته سه گروه مورد مطالعه را بررسي كـرد 

اپ و سپس شاد و در ابزارها، تلفن همراه هوشمند، در ميان نمونـه پـژوهش، بيشـترين     افزارهاي واتس نرم
 .اند هكاربرد و استفاده را داشت

مطالعـه مـوردي   : و آمـوزش آناليـن در آمـوزش عـالي     19كويـد  «اي با عنوان  در مقاله) 2020( 1بائو
ارتبـاط زيـاد بـين    . 1: انـد از  ، پنج اصل را براي آموزش آنالين بررسي كرد كـه عبـارت  »آموزش عالي پكن

اصـل  (ن دريافت مؤثر اطالعات آمـوزش آناليـ  . 2، )اصل ارتباط مناسب(طراحي آموزش آنالين و يادگيري 
كيفيـت بـاالي   . 4، )اصل حمايـت كـافي  (پشتيباني كافي اساتيد و دستياران تدريس . 3، )دريافت مناسب

ريزي اضطراري بـراي مقابلـه    برنامه. 5و ) اصل مشاركت با كيفيت باال(مشاركت براي بهبود عمق يادگيري 
آن اسـت كـه آمـوزش عـالي      نتايج پژوهش حاكي از). اصل اقتضايي(با حوادث غيرمنتظره آموزش آنالين 

هاي آمادگي اضـطراري   كار گرفته از جمله تهيه برنامه هايي به پكن براي انتقال به آموزش آنالين استراتژي
اي بـراي كمـك    دقيقه 25تا  20تر براي مشكالت غيرمنتظره، تقسيم مطالب آموزشي به واحدهاي كوچك

ر درس دادن، در آموزش سنتي در كالس، زبان بدن، د» صدا«آموزان، تأكيد بر استفاده از  در تمركز دانش
امـا در آمـوزش آناليـن، اسـتفاده از ايـن      . حاالت چهره و صداي معلمان از ابزارهاي مهم آموزشي هسـتند 

  . طور كامل كار كند تواند به مي» صدا«ابزارها از طريق صفحه نمايش دشوار است و فقط 
، »19يك دارو در زمان بحـران كوويـد   : آموزش آنالين« اي با عنوان در مقاله) 2020(شيوانگي ضوان 

هـا حـاكي از آن اسـت كـه      يافته. هاي نوين ارتباطي و آموزش آنالين را بررسي كرده است اهميت فناوري
پذير بودن، امكان اسـتفاده   هاي آموزش آنالين شامل دانشجومحور بودن، از نظر زمان و مكان انعطاف قوت

براي برقراري ارتباط، پذيرايي از مخاطبان گسـترده، دسترسـي   ) تصويري و متنيصوتي، (اي  از چندرسانه
هـا شـامل مشـكالت فنـي، مـديريت زمـان،        ضـعف . ها و مطالب و بـازخورد فـوري اسـت    گسترده به دوره

ها شامل حوزه نوآوري  فرصت. توجهي شخصي و جمعي است پرتي، نااميدي، اضطراب و گيجي و بي حواس
ها ماننـد حـل مسـئله، تفكـر انتقـادي و       پذير، تقويت مهارت هاي انعطاف طراحي برنامه و توسعه ديجيتال،

مشكالت شامل . هاي آموزشي است در همه جنبه) بنيادي(سازگاري و داشتن يك رويكرد آموزش ابتكاري 
ادبي ديجيتـال، شـكاف ديجيتـال و هزينـه فنـاوري       تي، كيفيت آموزش، بي سي توزيع نابرابر زيرساخت آي

  . است
انتقـال بـه آمـوزش آناليـن طـي      «در پژوهشي با عنـوان  ) 2020( 2جورجي باسياليا و داويد كواوادزه

به بررسي ظرفيت اين كشـور و جمعيـت آن بـراي    » )گرجستان(در جورجيا  19گيري كوويد  بيماري همه
آميـز   آناليـن موفقيـت  دهد كه انتقال سريع به آموزش  نتايج نشان مي. پردازند آنالين مي ادامه روند آموزش

شود كـه سيسـتم    در اين پژوهش پيشنهاد مي. آمده استفاده كرد دست توان در آينده از تجربه به بوده و مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bao 
2. Basilaia & Kvavadze 
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اي براي اهداف آموزشي ايجـاد شـود كـه ممكـن      گوگل ميت با پلتفرم كالس تلفيق شود يا بستر جداگانه

  . مدارس باشد هاي هاي تمرين آزمايشگاهي براي دوره سازي است شامل شبيه
گيـري   هاي تحصيالت عالي در همـه  ها و چالش فرصت«در پژوهشي با عنوان ) 2020( 1توكورو ماي گي
گويي به مشكالت را  نحوه تأثير آموزش عالي در زمان شيوع كرونا و چگونگي پاسخ» در فيليپين 19كوويد 

روش  يارتقـا  يبـرا هـايي   فرصـت  ي،مـار يب نيا مشكالت نتايج نشان داد كه. است در آينده بررسي كرده 
هـا اسـتفاده كـرده و     از فرصت ديبا يعالآموزش  بنابراين،. كرد ايجاد نوظهور يها يفناور قيآموزش از طر

را  نيـ آمـوزش آنال  قيـ از طر رييـ در حال تغ يدادن به برنامه درس پاسخ با بهداشت روان و اقدامات مربوط
  . دكن تيتقو

تـرين   مدرسه بيـرون اسـت، امـا كـالس داخـل؛ بـزرگ      «در پژوهش با عنوان ) 2020( 2و همكاران ژو
 19استفاده از اكتشاف عملي چـين در حـين پيشـگيري و كنتـرل كوويـد      : آموزش آنالين در جهان امروز

هـا   يافته. اند ، آثار ابعاد اين كمپين گسترده در چين و دستاوردهاي آن را بررسي كرده»عنوان يك نمونه به
طـور عمـده،    هاي مختلف، هر مدرسه بـه  هاي يادگيري آنالين در مكان اكي از آن بود كه بر اساس روشح

ضـبط  + پخش زنده، ضبط پخش، بسته منـابع، پخـش زنـده    : اند از عبارت داده كه   هفت روش آنالين ارائه
بسـته   +ضبط پخش + بسته منابع، پخش مستقيم + بسته منبع، ضبط مجدد پخش + پخش، پخش زنده 

  . منابع
اي كـه در آمـوزش از راه دور كارولينـاي شـمالي بـا عنـوان        در مقاله) 2010( 3كوين اليور و همكاران

هـاي آناليـن بـراي يـك مدرسـه       نيازهاي معلمان دوره ابتدايي و راهنمايي در حـال توسـعه اسـت، دوره   «
صورت آنالين در  يي و راهنمايي بهانجام دادند، به بررسي نيازهاي هشت تيم از معلمان دوره ابتدا» مجازي

بر اساس نتـايج، ايـن نيازهـا شـامل طراحـي مـدل بـراي دوره و        . يك مدرسه در اياالت متحده پرداختند
ريزي توسعه دوره، استفاده از ابزارهاي مكمل و مشاوره و پشتيباني فنـي،   افزارها براي برنامه استفاده از نرم

آموزان  هاي بازخورد جامع از همتايان، كارشناسان و دانش ها و حلقهاي در تأمين نياز توسعه طراحان حرفه
  . طور منظم است هاي مشابه به و تيم

آمـوزان متوسـطه در محـيط     انتظـارات دانـش  «در پژوهشي با عنوان ) 2009( 4كوين الوير و همكاران
االت متحـده را  آموزان متوسطه يك مدرسه دولتي مجازي در ايـ  ، انتظارات دانش»مدرسه مجازي چيست؟

آمـوزان انتظـار    نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه دانـش . كنند از معلمان مدارس مجازي ارزيابي مي
داشتند معلمان واقعاً تدريس كنند، محتواي دوره را تكميل كنند و بازخورد سـريع داشـته باشـند، فعـال     

 . آموزان نيز تعامل بيشتري داشته باشد باشند و با دانش

  .شده در جدول زير بيان شده است هاي انجام پيشينه پژوهش خالصه
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Toquero 
2. Zhou et al 
3. Oliver 
4. Oliver 
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  شده هاي انجام پيشينه پژوهش. 1جدول 

  ترين نتايجمهم  عنوان پژوهش نام پژوهشگران

  )1400(فدكي 

تأثير سامانه آموزش شاد بر عملكرد تحصـيلي
آمــوزان مقطــع متوســطه اول مدرســه  دانــش

در ياوران اسالم در منطقه خواجه ربيع مشهد 
  دوران كرونا

استفاده از سامانه آموزش شاد، در مجموع بـه كـاهش   
  .آموزان منجر شده است عملكرد تحصيلي دانش

  )1400(نظري 

يارانـه   هاي يادگيري هم بررسي وضعيت مؤلفه
در دوران قرنطينه ) با تأكيد بر مهارت نوشتن(

از نظر ) شاد(بيماري كرونا در آموزش مجازي 
  ابتداييمعلمان دوره 

در ) شـاد (يارانه در آموزش مجازي ميزان يادگيري هم
آموزان مقطع ششم ابتدايي در سطح كمي قـرار   دانش
هـاي نوشـتن در دانـش     ميزان توجه بـه مهـارت  . دارد

تـرين حـد    آموزان نيز در برنامه آموزشي شاد در پايين
  .ممكن است

  )1400(نامداري 

افـزارينرمافزاري و نيازسنجي امكانات سخت
ــارت ــت  و مه ــاز كيفي ــورد ني ــاي م ــي  ه بخش

هـاي مجـازي در مـدارس ابتـدايي، از      آموزش
ديـــدگاه معلمـــان و مـــديران ناحيـــه دو    

  وپرورش شهر همدان آموزش

هـاي   نتايج نشان داد براي كيفيت بخشي بـه آمـوزش  
مجازي مدارس ابتدايي سـه دسـته نيـاز وجـود دارد؛     

افـزاري و نيازهـاي    افزاري، نيازهاي نرم نيازهاي سخت
 .مهارتي

خادم الحسيني 
)1399(  

آموزان و والـدين   تجارب زيسته معلمان، دانش
در آموزش مجازي درس علوم مقطع ابتـدايي  

در شهرسـتان   19گيري كوويـد   در دوره همه
  برخوار اصفهان

اپ و  افزارهـاي واتـس   هاي موجود، نـرم از بين فناوري
ــراه    ــن هم ــا، تلف ــاد و در ابزاره ــپس ش ــمند س هوش

آمـوزش    مزايـاي مهـم  . انـد  بيشترين كاربرد را داشـته 
مجازي، تكرارپذيري محتواي آموزشـي، امكـان انجـام    

هاي درس علوم براي  ها و تكرار آزمايش فردي آزمايش
از طرفـي، نبـود امكـان فعاليـت     . آمـوزان اسـت   دانش

صورت گروهي از معايب مهم آموزش درس علوم به  به
بـودن اينترنـت، دشـواري    ضـعيف  . روش مجازي بـود 

توليد محتواي  الكترونيكـي، انجـام نشـدن ارزشـيابي     
دليل نبود امكانـات   ها به دقيق و ناتمام ماندن آزمايش

ــته  ــكالت برجس ــزل، از مش ــازي    در من ــوزش مج آم
 .هستند

  )2020(وي بائو 
: و آموزش آنالين در آمـوزش عـالي   19كويد 

 مطالعه موردي آموزش عالي پكن

  

شامل پـنج اصـل بـراي آمـوزش آناليـن      اين پژوهش
ارتباط زياد بـين طراحـي آمـوزش آناليـن و     . 1: است

دريافــت مــؤثر . 2، )اصــل ارتبــاط مناســب(يــادگيري 
. 3، )اصـل دريافـت مناسـب   (اطالعات آموزش آنالين 

اصـل  (پشتيباني كـافي اسـاتيد و دسـتياران تـدريس     
كيفيت باالي مشاركت براي بهبـود  . 4، )حمايت كافي

. 5و ) اصل مشـاركت بـا كيفيـت بـاال    (يادگيري  عمق
ــه ــوادث     برنام ــا ح ــه ب ــراي مقابل ــطراري ب ــزي اض ري

  ).اصل اقتضايي(غيرمنتظره آموزش آنالين 
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  ترين نتايجمهم  عنوان پژوهش نام پژوهشگران

  )2020(شيوانگي 
دارويي در زمان بحران كوويـد  : آموزش آنالين

19.  
  

. هاي آناليـن بايـد پويـا، جالـب و تعـاملي شـوند      دوره
سـت كـه تـالش بـراي     برقراري ارتباط، كليد اصـلي ا 

هاي  از طريق متن، برنامه. دستيابي به آن دشوار است
هـاي ويـدئويي و غيـره و از     رسان، تمـاس  مختلف پيام

ــه  ــد ب ــوا، ارتبــاط باي ــه طريــق محت اي باشــد كــه  گون
 . ها باشد آموز قادر به تقويت مهارت دانش

جورجي باسياليا و
داويدكواوادزه 

)2020( 

گير  طي بيماري همهانتقال به آموزش آنالين 
 در گرجستان 19كوويد 

 
 .آميز بود تجربه آموزش آنالين در اين كشور موفقيت

گي ماي توكورو 
)2020( 

هــا و مشــكالت تحصــيالت عــالي در   فرصــت
  گيري كوويد در فيليپين همه

 مشـكالتي بـا   نيپيليدر فژهيوبهيآموزشهايمؤسسه
 .انـد  مواجه شده يابياجرا و ارز ي،زير برنامه ستميدر س

ــ ــرب ــه ب ــا مشــكالت راي غلب ــاريب ني ــ يم ــر  ههم گي
 قيــروش آمــوزش از طر يارتقــا يبــرا ييهــا فرصــت

مـدارس   ،نيبنـابرا  .كردنـد  جـاد ينوظهور ا يها يفناور
ها استفاده كرده و اقدامات  از فرصت ديبا يآموزش عال

پاسـخ   ،مربوطه ارائه خدمات مرتبط بـا بهداشـت روان  
 زشآمـو  قياز طر رييدر حال تغ يدادن به برنامه درس

 . كنند تيرا تقو نيآنال

لون جون ژو و 
  )2020(همكاران 

ــل؛ ــالس داخ ــا ك ــت ام ــرون اس ــه بي مدرس
: ترين آمـوزش آناليـن در جهـان امـروز     بزرگ

ــتفاده از اكتشــاف عملــي چــين حــين      اس
عنـوان يـك    بـه  19پيشگيري و كنترل كوويد 

  .نمونه

بـا  . وجـود دارد توسط هر مدرسه هفـت روش آناليـن   
هاي اينترنتي قوي در چـين، تقويـت    وجود زيرساخت

نگرش يـادگيري فعـال، ارتبـاط مـؤثر و همكـاري در      
 .چين، اين كمپين با موفقيت انجام شد

كوين الوير و همكاران 
)2010( 

نياز معلمان دوره ابتدايي و راهنمايي در حال 
هــاي آناليــن بــراي يــك  توســعه اســت، دوره

  مدرسه مجازي

ريـزي   افزارها بـراي برنامـه  استفاده از نرم:ياز معلمانن
  توسعه دوره

هـاي   اي در تأمين نيازها و حلقه توسعه طراحان حرفه
 .آموزان بازخورد جامع از دانش

كوين الوير و همكاران 
)2009( 

آمـوزان متوسـطه در محـيط     انتظارات دانـش 
  مدرسه مجازي چيست؟

واقعاً تـدريس كننـد   آموزان انتظار دارند معلمان دانش
و محتـواي دوره را  ) هم از نظر محتـوا و هـم تعامـل   (

ــا    ــازخورد ســريع داشــته باشــند، ب ــد، ب ــل كنن تكمي
آموزان تعامل مربوط به ارتباطات داشته باشند و  دانش

 .فعال باشند

  
شده، در فرايند آموزش مجازي كشور مشـكالتي وجـود دارد كـه     هاي انجامبا توجه به پيشينه پژوهش

موجب آن، اين نوع از آموزش، اثرگذاري و تأثير مناسب آموزشي الزم را بر كودكان در مقايسه با آموزش  به
افزارهاي آموزش مجازي در حال حاضر، از امكانات و اثرگذاري مطلوب برخوردار  نرم. حضوري نداشته است
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ها در  شود كه بيشتر پژوهش مي شده، مشاهده هاي انجام از سوي ديگر، با توجه به پيشينه پژوهش. نيستند

اند نقش و تأثير آموزش مجـازي   حوزه و رويكردي آموزشي و در چارچوب مطالعات اثرسنجي، تالش كرده
اين در حالي است كه در پژوهش حاضر كوشش شده . افزارهاي آن را در فرايند آموزش بررسي كنند و نرم

آمـوزان، كيفيـت انتقـال پيـام در      باطي بين معلم و دانشتا از ديدگاه ارتباطات و با تمركز بر بسترهاي ارت
دهنده رويكرد نوين اين پـژوهش از نظـر حـوزه     آموزش حضوري و مجازي در كشور بررسي شود كه نشان

  .مطالعاتي و موضوعي است

  چارچوب نظري پژوهش
ارائـه   طيمحآموزش است كه  ينوع ،واقع در .آموزش از راه دور است يخيتار ريس نيآخر ي،آموزش مجاز

تفضـلي،  ( دارد تيـ واقع امـا  ،است يو ساختگ يمجاز يكيالكترون طيمح كي ،باشد ينيع نكهيا يجا آن به
هاي آنالين بايد تعـاملي باشـد، برقـراري ارتبـاط، كليـد       شيوانگي ضوان معتقد است كه دوره). 99: 1388

ويـژه   در فراينـد آمـوزش بـه   ). 14: ضوان، شيوانگي(اصلي است كه تالش براي دستيابي به آن دشوار است 
بـر   يآمـوزش مجـاز  ، )3: 1382(به عقيـده منتظـر   . اي دارد آموزش مجازي، عنصر ارتباطات اهميت ويژه

 هـاي جديـد ارتبـاطي، طراحـي هوشـمندانه سـاختار و       جويي از رسانه معلم، بهره و يآموزش طيمح قيتلف
  . اطالعات نظارت دارد كاربست افزارهاي فناوريبر  يمبتن يآموزش يندهاايفر

  »تياسمميكي «مدل ارتباطي 
 ارتبـاط «او  كـه تفاوت دو نـوع ارتبـاط   ، به شرح 1988 در سال شيخو يدر مدل ارتباط »تياسمميكي «

 كانال دو معموالً زمان، هر در و افراد ميان در هر مكالمه« :دپرداز يم ،نامد يم »يارتباط عاطف«و  »ادراكي
اسـت كـه از    يفـ يوابسـته بـه تعر   ارتباط ادراكي. يو كانال عاطف يكانال ادراك ؛شود يباز م امعن پر ارتباطي

 ي،اما ارتبـاط عـاطف  . است پذير و فهم ياكثر مردم عموم ي برايارتباط نيچن نيا .ميها دار جملهو  ها هكلم
 يهـا  نشـانه  ريو سـا  هـا  هانتخـاب كلمـ   ،تن صدا ي،ا چهره هاي هزبان قرار دارد و ممكن است در اشار وراي

 شـتر يب يكنـد و ارتبـاط ادراكـ    يرا حمل م ياحساس يها اميپ ي، بيشتر،ارتباط عاطف .رديگ جاي ياحساس
ارتبـاط ارائـه    يبـرا  يفيتعر ،در ادامه يتاسم). 474: 1368محسنيان راد، (» است يمنطق يها اميحامل پ

كه ايـن   دهد يم حيبعد توض .ندنك يمردم منتقل م انيم را در حافظه و فكرها ،ها احساس ،ارتباط ؛دهد يم
و  دنيچشـ ، دنييـ بو ،لمس كردن ،دنيد ،دنيشن(ي كيزيسطح ف ؛شود يارتباط در سطوح مختلف انجام م

 )غيـره  و يهمـدل  ي،بسـتگ  دل ، قـدرت، مراقبـت (ي فطا، سطح ع)خوجيعنوان  و به يصورت عموم رفتار به
در حال انجام چه  نجايما در ا( فهيسطوح وظ ،)تفكر باهم( سطح شناخت، )و فرهنگ خيتار( ح حافظهوسط
در  وي ).476، 1368محسـنيان راد،  ( دارد انيـ جر ييگـو و سـطوح گفـت   نيـ ا انيـ و م )؟ميهسـت  يزيچ

انجـام   يثر اطالعات انسان بـه انسـان وقتـ   ؤانتقال م« :سدينو ياطالعات م يانواع رمزگذار تياهم خصوص
 ،سبب كاهش زمان الزم موضوع نيا معموالً. رديرا در بر بگ ابامعن يها داده ايكه حداكثر اطالعات  شود يم

بنا بـر ايـن نظريـه،    ). 478، 1368محسنيان راد، (» شود يم ياطالعات يو باالبردن محتوا صيتشخ يراحت
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هـاي ادراكـي و عـاطفي قـرار      كيفيت انتقال پيام در اين پژوهش در دو بستر ارتباطي اصـلي يعنـي كانـال   

  .نامه بر اين مبنا تنظيم خواهد شد پرسشهاي  گيرد و پرسش مي

 ها رسانه بودن غني

 بـودن  غنـي «تـوان بـه نظريـه     در خصوص اهميت انتقال مؤثر ارتباطات و اطالعات در فرايند ارتباط، مـي 

 1لنگـل  و چـون دفـت   پژوهشـگران  از برخـي  سـوي  از هـا  رسانه بودن نظريه غني. نيز اشاره كرد» ها رسانه
 تـرين  غني مردم كه داشتند اظهار آنها. شد مطرح اطالعات انتقال براي رسانه يك اييتوان عنوان به )1984(

 هرچـه . مهيـا كننـد   را يكـديگر  فهم هاي روش مؤثرترين دهند تا مي ترجيح استفاده براي را ارتباطي رسانه

نظريـه غنـاي   «بـر اسـاس   ). 85: 1389، 2همكـاران  ترلو و(باشد  تر قوي بايد رسانه باشد، تر پيچيده ارتباط
. دهد، به توانـايي و ظرفيـت رسـانه بسـتگي دارد     ، ميزان تراكم اطالعاتي كه يك رسانه انتقال مي3»رسانه

فعـال كـردن كـاربران     راستاي خود را در قدرتهاي ارتباطي  رسانه دارد كه بيان مياي  نظريه غناي رسانه
و عامـل اصـلي   ) 65: 1999، 4دنـيس و واالسـچ  ( برنـد  مـي  كـار  برقراري ارتباط و تغيير در آنها به منظور به

ها ممكـن در   ها و اشتباه انتخاب يك رسانه براي دريافت پيامي خاص از سوي مخاطبان اين است كه ابهام
در سـال   5اوهيـز، فردريـك و شـاور   ). 66: 1999دنيس و واالسـچ،  (پيام خاص از سوي رسانه كاهش يابد 

جا كردن اطالعات  توانايي يك كانال ارتباطي در جابه«: كنند نظريه غناي رسانه را چنين تعريف مي 1998
 شود مي مشخص زير عوامل با تكنولوژيكي ارتباطات در ها غناي رسانه. »يا انتقال معناي موجود در يك پيام

  :)85، 1389ترلو و همكاران، (
  مختلف محتواهاي انتقال توانايي يا باند پهناي .1
  فوري بازخورد ارسال براي آن توانايي .2
  مكالمه و طبيعي ازاستفاده زبان حمايت براي آن توانايي .3
  .آن شخصي تمركز .4
 نظـر  مـد  رسانه غناي براي مؤلفه دو عنوان به نماد، حمل ظرفيت و ها داده حمل ظرفيت اساس، اين بر

 ظرفيـت  كـه  حالي دارد، در اشاره اطالعات انتقال براي رسانه توانايي به هاحمل داده ظرفيت. گيرد مي قرار

در . نـدارد  اشاره است، مؤثر ارتباط برقراري در كه افرادي اطالعات يا انتقال براي رسانه توانايي به نماد حمل
زمـاني   بـازه  يـك  در كـه  اطالعـاتي  ها از نظر غني بودن، يعنـي ميـزان  شود كه رسانه اين تئوري عنوان مي

: 6،2010كاپالن و هنلين(ها مؤثرترند  رسانه برخي بنابراين، .يابند، متفاوت هستند انتقال مي اجازه مشخص
هـاي   هـا و قابليـت   بر اساس نظريه غناي رسانه، انتقال رسانه براي انتقال پيام بايد بر اسـاس ويژگـي  ). 59

اطالعـات را بـراي   اسـت درك   رســانه و ماهيت محتواي پيام و اينكه تا چه ميـزان رســـانه قـادر   خاص 
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1. Daft & Lengel 
2. Thurlow et al 
3. Media Richness Theory 
4. Dennis & Valacich 
5. Ohiz, Frederick & Shower 
6. Kaplan & Haenlein 
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هـاي   اي كـه ظرفيـت انتقـال نشـانه     مطابق با نظريه غناي رسانه، رسـانه  .گيرد مخاطب تسهيل كند، انجام

گيري از صدا و تصوير و استفاده  دريافت بازخورد ســريع، بهره، هاي آوايي، حركتي نشــانهچندجانبه نظير 
داف، لنـگ  ( ترين رسانه براي انتقال پيام باشد غنيتواند مي، و ارتباطات شخصي را داشته باشد التاز تعام

هـاي ايـن    بر اساس نظريه غناي رسانه، شاخص). 87: 1399به نقل از سعادتي و همكاران،  1387و ترينو، 
هاي صوتي، تصويري و گرافيـك، امكـان بيـان مجـدد يـا       متغير در پژوهش حاضر شامل امكان انتقال پيام

و ميـزان  ) آمـوز  دانـش (خش مجدد محتواي آموزشـي، تمركـز شخصـي    تكرار محتواي آموزشي، ضبط و پ
با توجه به چهار محور اصلي ايـن نظريـه در   . يابد، است اطالعاتي كه در يك بازه زماني مشخص انتقال مي

نامـه بـه ايـن     هاي پرسـش  ويژه موضوع تمركز بر پيام، در طراحي پرسش بيان غنا و كيفيت انتقال پيام، به
  .اي خواهد شد هپژوهش توجه ويژ

 »ويلبر شرام«بازخورد در مدل ارتباطي 

 پيـام  گويد، مي ما به كه عنصري. است بازخورد ،»1ويلبر شـرام« مدل يكي از عناصر مهم فراگرد ارتباط در
خاطب ما گذاشته، در مـا رفتـار يـا پاسـخ     م در كه اثري با متناسب ما پيام يعني. شود مي تفسير چگونه ما

فرست دريافتي، تفسير و ارزيابي شود  به هر حال اگر اين پس). 1368محسنيان راد، ( انگيزد برميبعدي را 
. تـوان گفـت كـه بـازخورد انجـام شـده اسـت        سازي تأثير بگذارد، آن وقت مي و در ادامه رمزگذاري و پيام

 ،تسفر پس افتيدر ،تسفر ساخت و ارسال پس ،اميپ شده در اثر هاي متجلي ي معناابيو ارز ريتفس ،نيبنابرا
محسـنيان  ( دهد يم ليدر مجموع بازخورد را تشك فرست، شده در اثر پس هاي متجلي و ارزيابي معنا ريتفس
با توجه به اهميت ارسال و دريافت بازخورد بين فرستنده و گيرنده در مدل ارتباطي شرام، به ). 1368راد، 

موضوع ارسال و دريافت بازخورد در بررسي فرايند انتقال پيام در آموزش حضوري و مجـازي توجـه ويـژه    
  .مد نظر قرار خواهد گرفتنامه اين پژوهش اين موضوع  هاي پرسش است و در طراحي پرسش شده 

  نظريه تعامل در آموزش
طور رسمي بيان كرد و معتقد بود كه در نظام  نظريه تعامل در آموزش از راه دور را به)  1990( 2هولمبرگ

آموزش از راه دور قسمت، عمده آموزش و يادگيري از طريق تعامل ياددهنده ـ يادگيرنده ـ محتـوا انجـام     
وسيله ارتباط ساختگي از راه محتواي از پيش توليدشده و خودخـوان، ارتباطـات و    گيرد و اين تعامل به مي

احساسات شخصي ياددهنده و يادگيرنده، لذت يادگيري ناشي از ارتباطات حسي و احساسات شخصي بين 
ياددهنده و يادگيرنده، انگيزه باال يادگيري ناشي از شركت فعـال در فراينـد يـاددهي ـ يـادگيري و حـس       

  ). 77: 1990هولمبرگ،(شود  ي و روابط عاطفي ميان ياددهنده ـ يادگيرنده مشخص ميدوست
در واقع، براي ايجاد تعامل در نظام آموزشي حداقل به سه عنصر يادگيرنده، ياددهنـده و محتـوا نيـاز    

ددهنـده ـ   ـ ياددهنـده، يا    ترين نوع تعامل عالوه بر سه نوع اوليه به تعامل ياددهنـده  است، اما در پيشرفته
  ).1392رستمي و حشمتي، (محتوا و محتوا ـ محتوا نيز نياز است 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Schramm 
2. Holmberg 
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امـا در  . شـود  در آموزش سنتي تعامل يادگيرنده با يادگيرنده مطرح مي: تعامل يادگيرنده ـ يادگيرنده  .1

هاي جديد، امكان تعامل و ارتباط يادگيرنـده بـا    ها و فناوري دليل كاربرد ابزارها، رسانه نظام جديد به
  .شود متايان خود بيشتر ميه

ويژه در يادگيري الكترونيكي و دنياي مجـازي   در نظام آموزش از دور به: تعامل يادگيرنده ـ ياددهنده  .2
زمان، گروهي و فـردي، بـرخط،    زمان و غيرهم هاي ارتباطات هم تعامل يادگيرنده ـ ياددهنده در قالب 

  .شود برقرار مي...) انيميشن ومتن، صدا، تصاوير، (  ها نابرخط و به كمك چندرسانه
ترين و اولين نوع تعامل است كه هم در نظام آموزش مرسـوم   ترين، ممكن بنيادي: يادگيرنده ـ محتوا  .3

پذير است، زيرا يادگيرنده حداقل با هسـتي و محتـواي كتـاب     و هم در نظام آموزش از راه دور امكان
  .كند ارتباط برقرار مي

هاي نو  دهد تا اطالعات، انديشه اين نوع تعامل به ياددهندگان امكان مي :تعامل ياددهنده ـ ياددهنده  .4
  .ها از جمله شبكه جهاني وب در ميان بگذارند اي و گفتمان علمي خود را از طريق چندرسانه

هاي يادگيري توسط ياددهنده اشاره دارد و كمـك   به توليد محتوا و فعاليت: تعامل ياددهنده ـ محتوا  .5
  .هاي يادگيري يادگيرندگان خود نظارت داشته باشد ور مداوم بر فعاليتط كند تا به مي

ترين نوع تعامل است، زيرا در آن  ترين و ظريف ترين، عميق جديدترين، انتزاعي: تعامل محتوا ـ محتوا  .6
دهي شود تا با ساير محتـواي اطالعـاتي الكترونيكـي تعامـل      ريزي و سازمان محتوا بايد طوري برنامه

اين نظريه جايگـاه   .همراه داشته باشد ينه رشد، گسترش و به روز شدن محتواي ديگر را بهداشته، زم
دارد، از ايـن رو، در انجـام    آموزان در فرايند آموزش را بيان مي مهم عنصر تعامل بين معلمان و دانش

 آمـوزان و  نامه اين پژوهش، به تعـامالت دوسـويه بـين معلـم بـا دانـش       اين پژوهش و تدوين پرسش
  .آموزان با يكديگر توجه خواهد شد همچنين بين دانش

گونه كه در  همان. به نمايش گذاشته شده است 1در شكل با توجه به مباحث ذكرشده، مدل مفهومي 
نامه، طبـق   هاي پرسش هاي پژوهش و پرسش شده اشاره شد، در تدوين فرضيه هاي بيان هر بخش از نظريه
هـاي ارتبـاطي، بـه چهـار      منظور بررسي كيفيت انتقال پيـام در سيسـتم   هاي نظري، به مفاهيم و چارچوب

با توجه بـه مـدل ارتبـاطي    (يعني محورهاي بسترهاي ارتباطي . شاخص و و محور اصلي توجه خواهد شد
با توجه به مدل ارتباطي (، بازخورد )»ها رسانه بودن غني«با توجه به نظريه (، انتقال پيام )»تياسمميكي «
بنابراين، بر اساس هـدف  . بررسي خواهند شد) با توجه به نظريه تعامل در آموزش(و تعامل ) »ويلبر شرام«

هـاي   ام در سيسـتم شده در خصوص كيفيت انتقال پيـ  هاي نظري بيان اصلي پژوهش و همچنين چارچوب
  :ارتباطي، در پژوهش چهار فرضيه اصلي زير بررسي خواهد شد

  .بين آموزش مجازي و حضوري از نظر بسترهاي ارتباطي تفاوت معنادار وجود دارد .1
  .بين آموزش مجازي و حضوري از نظر انتقال پيام تفاوت معنادار وجود دارد .2
  .عنادار وجود داردبين آموزش مجازي و حضوري از نظر بازخورد تفاوت م .3
 .بين آموزش مجازي و حضوري از نظر تعامل تفاوت معنادار وجود دارد .4
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 مدل نظري پژوهش. 1شكل 

  شناسي پژوهش روش
نامـه   گيري در ايـن روش، پرسـش   ابزار اندازه. است استفاده شده ) پيمايش(در اين پژوهش، از روش كمي 

جامعه آمـاري،  . سطحي ليكرت است در مقياس پنجپرسش  38نامه حاوي  يافته است كه هر پرسش ساخت
در گام نخست پژوهش، با توجه بـه  . بود 1400-1401سال تحصيلي  هاي مدارس غرب تهران در نيم معلم
گانه غرب شهر تهران محاسبه شد، بدين گونه كه واحد طرح و  هاي مناطق سه هاي آماري، تعداد معلم داده

 10و  5، 2تهران، مناطق آموزشي غرب تهران را شامل سـه منطقـه    وپرورش شهر برنامه اداره كل آموزش
غـرب تهـران شـامل    ) سـال  11تـا   7(هاي رسمي و پيماني مـدارس   آمار تعداد معلم. در نظر گرفته است

در گـام دوم  . نامه است پرسش 330نفر است كه اين حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران معادل با  2381
، اعضاي نمونـه  )PPS(» 1گيري با احتمال متناسب با حجم نمونه«صورت  اي به  وشهگيري خ و با روش نمونه

  .از هر خوشه و منطقه متناسب جدول زير انتخاب شدند
سـطحي در مقيـاس    پرسـش پـنج   38يافته كـه شـامل    نامه تمام ساخت در گام بعد و با كمك پرسش

نامـه بـه    آمده از پرسـش  دست هاي به آخر، دادهدر گام . ها از اعضاي نمونه گردآوري شدند ليكرت بود، داده
آزمـون   نامـه پـيش   تحليل و تبيين شدند و اعتبار ايـن پـژوهش از طريـق پرسـش    ) SPSS(افزار  كمك نرم

  .است تأييد شده  85/0سنجيده و با نمره آلفاي كرونباخ 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Probability proportionate to size 
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  )PPS(گانه آموزشي غرب تهران بر اساس  سه  مدارس مناطق.  2جدول 

شانس انتخاب مدارس در هر  قنام مناط  رديف
  منطقه

شده درمدارس انتخاب
  هر منطقه

شده در هر  معلم انتخاب
  منطقه

1  5  60×3/81
431 = 0/53 31  170  

2  2  60×2/4
431 = 0/33 20  111  

3  10  60×1
431 =0/139 9  49  

431  مجموع
431 =1 60  330  

  هاي پژوهش يافته
  .بدين شرح بيان شده است 6تا  3هاي  گويان در جدول شناختي پاسخ هاي جمعيت ويژگي

  

  گويان فراواني جنسيت پاسخ. 3جدول 
 جنسيت تعداد  درصد

 زن 258 2/78
 مرد 72 8/21

 مجموع 330 100
  

  .گويان نيز مرد هستند درصد پاسخ 8/21درصد، زن و  2/78گويان يعني  بيشتر پاسخ

  گويان فراواني سن پاسخ. 4جدول 
 طبقه سني تعداد درصد

 سال30تا20 23 7
 سال40تا30 144  6/43
 سال50تا40 108  7/32
 سال50بيشتر از 55  7/16

 مجموع 330 100

  
سال بـا درصـد فراوانـي     40تا  30طبقه سني . اند گويان برحسب سن در چهار دسته قرار گرفته پاسخ

درصد، داراي كمتـرين فراوانـي در    7سال با  30تا  20درصد، داراي بيشترين فراواني و طبقه سني  6/43
  . نمونه پژوهش است
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  گويان فراواني ميزان تحصيالت پاسخ. 5جدول 

 تميزان تحصيال تعداد درصد

 ترديپلم و پايين 29  8/8
 كارشناسي 193  5/58
 كارشناسي ارشد 93  2/28
 دكتري 15  5/4

 مجموع 330 100
  

فراوانـي ميـزان تحصـيالت از بيشـترين بـه      . گيرنـد  افراد برحسب تحصيالت در چهار طبقه قـرار مـي  
تر با  درصد، ديپلم و پايين 2/28درصد، كارشناسي ارشد با  5/58كارشناسي با : كمترين بدين صورت است

 .درصد 5/4با  دكتريدرصد و  8/8

  گويان سابقه كار پاسخ. 6جدول 
 سابقه كار تعداد  درصد

 سال5تا1 57 3/17
 سال10تا5 59  9/17

 سال15تا10 56  17
 سال20تا15 34  3/10
 سال25تا20 37  2/11
 سال به باال25 87  3/26

 مجموع 330  100
  
 5/37سـال و   20تـا   10گويـان بـين    درصد پاسـخ  3/27سال،  10تا  1گويان بين  درصد پاسخ 2/35

  .سال سابقه كار دارند 20گويان نيز بيشتر از  درصد پاسخ

  ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي اصلي. 7جدول 
 انحراف استاندارد ميانگين متغيرها

  72/0 33/3 بسترهاي ارتباطي
  65/0 66/3  انتقال پيام

  77/0 22/3  بازخورد
  79/0 05/3  تعامل

  57/0 32/3 نمره كل آموزش مجازي
  66/0 70/3 بسترهاي ارتباطي

  61/0 40/3  انتقال پيام
  71/0 72/3  بازخورد
  73/0 80/3  تعامل

  57/0 65/3 نمره كل آموزش حضوري



 125  اميريان هاشمي و همكاران.../ در آموزش مجازي و حضوري از ديدگاه معلمان  كيفيت انتقال پيامبررسي 

 
بـوده و از ميـانگين    65/3، ميانگين كل ارتباطات در گروه آموزش حضوري برابر بـا  7بر اساس جدول 

ها نشان داد كه در مؤلفـه انتقـال    مقايسه ميانگين مؤلفه. بيشتر بود 32/3گروه آموزش مجازي با ميانگين 
بيشتر بود،  40/3بود و از ميانگين آموزش حضوري با ميانگين  66/3آموزش مجازي برابر با پيام، ميانگين 

طور معناداري بيشـتر از   اما در سه مؤلفه بسترهاي ارتباطي، بازخورد و تعامل، ميانگين آموزش حضوري به
ش حضـوري  و در آمـوز  33/3ميانگين بسترهاي ارتباطي در آموزش مجازي برابـر بـا   . آموزش مجازي بود

 72/3و در آموزش حضـوري برابـر بـا     22/3بود، ميانگين بازخورد در آموزش مجازي برابر با  70/3برابر با 
  . به دست آمد 80/3و در آموزش حضوري برابر با  32/3بود و ميانگين تعامل در آموزش مجازي برابر با 

 .تفاوت معنادار وجود دارد يباطارت ياز نظر بسترها يو حضور يآموزش مجاز نيب :آزمون فرضيه نخست

بسته به مقايسه ميانگين مؤلفه بسترهاي ارتبـاطي بـين آمـوزش     هاي هم با استفاده از آزمون تي گروه
  .آمده است 8مجازي و آموزش حضوري پرداخته شد و نتايج در جدول 

  مجازي و حضوريمنظور مقايسه ميانگين بسترهاي ارتباطي در آموزش  بسته به هم Tآزمون . 8جدول 

اختالف  ميانگين بسترهاي ارتباطي  متغير
 ميانگين

 آموزش حضوري آموزش مجازي  pمقدار  tمقدار 
  >001/0  28/11 37/0 70/3 33/3 بسترهاي ارتباطي

  
ها، در مؤلفـه بسـترهاي ارتبـاطي بـين آمـوزش مجـازي و آمـوزش حضـوري، تفـاوت           بر اساس يافته

و در  70/3ميانگين بسترهاي ارتبـاطي در آمـوزش حضـوري برابـر بـا      ). p>05/0(معناداري مشاهده شد 
به دست آمد كه نشان داد ميانگين بسترهاي ارتبـاطي در آمـوزش حضـوري     33/3آموزش مجازي برابر با 

بر اساس فرضيه نخست پژوهش، بين آموزش مجازي و حضوري از نظر . طور معناداري بيشتر بوده است به
  .فاوت معناداري وجود داردبسترهاي ارتباطي ت

  
 .تفاوت معنادار وجود دارد انتقال پياماز نظر  يو حضور يآموزش مجاز نيب :آزمون فرضيه دوم

بسته به مقايسه ميانگين مؤلفه انتقال پيام بين آموزش مجـازي و   هاي هم با استفاده از آزمون تي گروه
 .آمده است 9آموزش حضوري پرداخته شد و نتايج در جدول 

  در آموزش مجازي و حضوري اميانتقال پمنظور مقايسه ميانگين  بسته به گروه هاي هم Tآزمون . 9جدول 

  متغير
 ميانگين انتقال پيام

  pمقدار  tمقدار  اختالف ميانگين
 آموزش حضوري آموزش مجازي

  >001/0  39/8  26/0  40/3 66/3  اميانتقال پ

  
داري  پيام بين آمـوزش مجـازي و آمـوزش حضـوري، تفـاوت معنـا      ها، در مؤلفه انتقال  بر اساس يافته

و در آموزش مجازي برابر با  40/3ميانگين انتقال پيام در آموزش حضوري برابر با ). p>05/0(مشاهده شد 



  1401بهار و تابستان ، 1 شماره ،8 دوره/ مديريت اطالعات                                                               126

 
. طور معناداري بيشتر بوده است به دست آمد كه نشان داد ميانگين انتقال پيام در آموزش مجازي به 66/3

شود و بين آمـوزش مجـازي و حضـوري از نظـر انتقـال پيـام        فرضيه دوم پژوهش تأييد ميبر اين اساس، 
  .داري مشاهده شد تفاوت معنا

  
 .تفاوت معنادار وجود دارد بازخورداز نظر  يو حضور يآموزش مجاز نيب :آزمون فرضيه سوم

بين آموزش مجازي و آموزش بسته به مقايسه ميانگين مؤلفه بازخورد  هاي هم با استفاده از آزمون تي گروه
  .آمده است 10حضوري پرداخته شد و نتايج در جدول 

  در آموزش مجازي و حضوري منظور مقايسه ميانگين بازخورد بسته به هاي هم گروه Tآزمون . 10جدول 

 آموزش حضوري آموزش مجازي  pمقدار  tمقدار  اختالف ميانگين ميانگين بازخورد  متغير
  >001/0  98/13  49/0  71/3 22/3  بازخورد

  
ها، در مؤلفه بازخورد بين آموزش مجازي و آموزش حضوري، تفاوت معناداري مشـاهده   بر اساس يافته

بـه   22/3و در آموزش مجازي برابر بـا   71/3ميانگين بازخورد در آموزش حضوري برابر با ). p>05/0(شد 
بـر ايـن   . اسـت  طور معناداري بيشتر بوده  بهدست آمد كه نشان داد ميانگين بازخورد در آموزش حضوري 

شـود و بـين آمـوزش مجـازي و حضـوري از نظـر بـازخورد تفـاوت          اساس، فرضيه سوم پژوهش تأييد مي
  .داري مشاهده شد معنا

  
 .تفاوت معنادار وجود دارد تعاملاز نظر  يو حضور يآموزش مجاز نيب :آزمون فرضيه چهارم

بسـته ميـانگين مؤلفـه تعامـل بـين آمـوزش مجـازي و آمـوزش          هم هاي با استفاده از آزمون تي گروه
  .آمده است 11حضوري مقايسه شد و نتايج در جدول 

  منظور مقايسه ميانگين تعامل بين آموزش مجازي و حضوري بسته به هاي هم گروه Tآزمون . 11جدول 

  متغير
 ميانگين تعامل

  pمقدار  tمقدار  اختالف ميانگين
 حضوريآموزش آموزش مجازي

  >001/0  54/19 75/0 80/3 05/3  تعامل
  

داري مشـاهده   لفه تعامل بين آموزش مجازي و آموزش حضوري، تفـاوت معنـا  ؤها، در م بر اساس يافته
بـه   05/3و در آموزش مجـازي برابـر بـا     80/3ميانگين تعامل در آموزش حضوري برابر با ). p>05/0(شد 

بـر ايـن   . طور معناداري بيشـتر بـوده اسـت    تعامل در آموزش حضوري بهدست آمد كه نشان داد ميانگين 
شـود و بـين آمـوزش مجـازي و حضـوري از نظـر تعامـل تفـاوت          اساس، فرضيه چهارم پژوهش تأييد مي

  .معناداري مشاهده شد
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  گيري بحث و نتيجه

و در  70/3برابر با هاي پژوهش حاكي از آن است كه ميانگين بسترهاي ارتباطي در آموزش حضوري  يافته
بنابراين، ميانگين بسترهاي ارتبـاطي در آمـوزش   . است 33/3افزار شاد برابر با  آموزش مجازي از طريق نرم

اشاره كرد، در آمـوزش سـنتي   ) 2020(گونه كه وي بائو  همان. است طور معناداري بيشتر بوده  حضوري به
امـا در آمـوزش   . زارهـاي مهـم آموزشـي هسـتند    در كالس، زبان بدن، حاالت چهره و صداي معلمـان از اب 

طور كامل كـار   تواند به مي» صدا«آنالين، استفاده از اين ابزارها از طريق صفحه نمايش دشوار است و فقط 
طور مناسب سرعت خود را كاهش دهند تا نكـات كليـدي    ها بايد به بنابراين، در آموزش آنالين، معلم. كند

تأثير سامانه آمـوزش  «اي با عنوان  نامه نيز در پايان) 1400(نورائي فدكي ). 9: 2020بائو،  وي(منتقل شود 
به اين نتيجه رسيد كه استفاده از سـامانه آمـوزش   » آموزان در دوران كرونا شاد بر عملكرد تحصيلي دانش

  ).11: 1400فدكي، (آموزان منجر شده است  شاد، در مجموع به كاهش عملكرد تحصيلي دانش
به دست آمد  66/3و در آموزش مجازي برابر با  40/3تقال پيام در آموزش حضوري برابر با ميانگين ان 

تـوان  در واقع، مـي . طور معناداري بيشتر بوده است كه نشان داد ميانگين انتقال پيام در آموزش مجازي به
در   ن انتقـال پيـام  دليل امكـا  افزار شاد به گفت كه امكان افزايش ظرفيت انتقال پيام در آموزش مجازي نرم

افزون بـر ايـن، بسـترهاي تكنولـوژيكي كـه شـرايط و       . هاي مختلف صوتي، تصويري و گرافيك است قالب
  .امكانات پخش و ضبط مجدد محتواهاي آموزشي را طي آموزش مجازي ميسر كرده است

به دسـت آمـد    22/3و در آموزش مجازي برابر با  71/3ميانگين بازخورد در آموزش حضوري برابر با  
گونه كه نظري  همان. طور معناداري بيشتر بوده است كه نشان داد ميانگين بازخورد در آموزش حضوري به

ر دوران قرنطينه بيماري يارانه د هاي يادگيري هم بررسي وضعيت مؤلفه«اي با عنوان  نامه در پايان) 1400(
يارانـه در   نشان داد كه ميـزان يـادگيري هـم   » از نظر معلمان دوره ابتدايي) شاد(كرونا در آموزش مجازي 

همچنـين، ميـانگين   . آموزان مقطع ششم ابتدايي، در سطح كمي قرار دارد در دانش) شاد(آموزش مجازي 
بـه دسـت آمـد كـه نشـان داد       05/3ي برابر با و در آموزش مجاز 80/3تعامل در آموزش حضوري برابر با 

در ) 1392( مقـدم گونـه كـه    همـان . طور معناداري باالتر بوده اسـت  ميانگين تعامل در آموزش حضوري به
نشـان داد زمـاني    »دانش ديتول يبرا يا رشته انيم اي پنجره :يمجاز يزش در فضاآمو«عنوان پژوهشي با 

هـا آناليـن اسـت،     شود و زماني كـه  كـالس   ميزان دانش توليد مي آموزان تعامل دارند، بيشترين كه دانش
دهنـد   تـري نشـان مـي     تري داشته و مشاركت نازل كنند، بنابراين تعامل ضعيف بازخورد كافي دريافت نمي

 ).155: 1392مقدم، (

، سو بـوده اسـت   هاي پيشين هم آمده از پژوهش كه با ادبيات نظري و پژوهش دست با توجه به نتايج به
افزاري آموزش مجازي در كشور، اين آمـوزش   افزاري و نرم هاي سخت در شرايط كنوني و با توجه به ويژگي

آمـوزان ديگـر را    ها و همچنين با دانـش  نتواسته است كيفيت مناسب انتقال پيام بين دانش آموزان با معلم
مناسبي براي آمـوزش حضـوري    توان گفت كه اين نوع آموزش نتواسته جايگزين از اين رو، مي. فراهم كند

آموزان در نظام آموزشـي و تربيتـي بـا قالـب      در كشور باشد كه نتيجه آن، كاهش كيفيت آموزش به دانش
شيوع بيماري كرونا و كوچ اجباري روش آموزش از حضـوري بـه مجـازي،    . آموزش مجازي در كشور است
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هـاي   هـا و روش  زش مجازي از نظر شيوهآمو. ضعف و كمبودهاي اين شيوه آموزش در كشور را نمايان كرد

افزاري الزم براي فعاليت به زيرساخت و امكانات تخصصي نياز دارد كه  افزاري و نرم آموزش، امكانات سخت
كارگيري  آمده، استفاده و به دست هاي به بر اساس داده. سازي نشده است طور كامل در كشور پياده اكنون به

منظور  به) جدا از شرايط بحراني چون كرونا(در شرايط عادي در كشور زمان آموزش مجازي و حضوري  هم
هاي فني و دانش تخصصـي   سازي زيرساخت صورت عملي و آماده افزايش شناسايي كمبودهاي اين روش به

در موضوع آموزش، با توجـه بـه   . تواند به بهبود آموزش مجازي در كشور كمك كند اين نوع از آموزش، مي
ن و اقتضائات دنياي امروزي، به نظام آموزشي در آينده بـيش از پـيش توجـه شـد و از آن     هاي نوي فناوري

  .استفاده خواهد شد

  پيشنهادها
افـزار آمـوزش    ها، كانال يا بسترهاي ارتباط عاطفي و ادراكي در نرم آمده از ديدگاه معلم دست طبق نتايج به

سالگي دوره عمليات عيني در دوره  11تا  7از آنجا كه . مجازي شاد نسبت به آموزش حضوري كمتر است
هاي ملموس و عيني در موضوع آمـوزش نيـاز    مراحل رشد پياژه است، يعني كودكان در اين سن به تجربه

منظور آموزش  هايي به شود تدابير الزم براي آشنايي و تعامالت رو در رو  دوره دارند، از اين رو پيشنهاد مي
ها در دسـتور كـار مـدارس و     هاي عاطفي و آموزش زبان بدن به معلم بهتر پيامهاي انتقال  ها با شيوه معلم

افزاري الزم براي آموزش مجازي در  افزاري و سخت همچنين تقويت امكانات نرم. وپرورش قرار گيرد آموزش
ـ   ارتباط ادراكي مي) بسترهاي(بهبود كانال  ت تواند مؤثر باشد، زيرا قطع و وصلي و سرعت نامناسـب اينترن

منظـور بهبـود كانـال     شـود، بـه   همچنـين پيشـنهاد مـي   . آمـوزان اسـت   باعث كاهش ارتباط ادراكي دانش
هاي جديد آموزشي متناسب با آموزش مجازي استفاده  ها از سبك و شيوه ارتباط ادراكي، معلم) بسترهاي(

انتقـال پيـام در   توان به توليد محتواي مناسب آموزش مجازي و افزايش ظرفيـت   كنند كه از آن جمله مي
  .هاي مختلف صوتي، تصويري و گرافيك اشاره كرد آموزش حضوري در قالب

شـود،   افزار آمـوزش مجـازي شـاد پيشـنهاد مـي      از سوي ديگر، با توجه به پايين بودن بازخورد در نرم
افـزار   نرم افزاري در افزاري و نرم آموز از نظر سخت اي بين معلم و دانش امكانات ارتباطات تعاملي چندرسانه

آمـوزان   اي از دانش همچنين، معلمان براي گرفتن بازخوردهاي كالمي و غيركالمي لحظه. شاد تقويت شود
منظـور ارزيـابي ميـزان     وپـرورش بـه   شود آمـوزش  پيشنهاد مي. حين آموزش مجازي، تالش بيشتري كنند

آمـوزان متناسـب بـا آمـوزش      هاي نوين ارزشيابي دانـش  آموزان در آموزش مجازي از شيوه يادگيري دانش
  .هاي استاندارد پرسشگري استفاده كنند مجازي و شيوه

آمـوز بـا محتـواي آموزشـي در      منظور تقويت فرايند تعامل بـين دانـش   شود، به همچنين، پيشنهاد مي
كـار   آموزان به افزار شاد، محتواهاي آموزشي ويژه با هدف افزايش درگيري حواس اداركي و فكري دانش نرم
آموزان با معلم، امكـان تعـامالت و ارتباطـات دوسـويه بـين       منظور افزايش تعامل بين دانش به. شود ته گرف

و هـم مجـازي در رونـد    ) نفره يا با تعـداد محـدود   هاي تك جلسه(صورت حقيقي  آموز، هم به معلم و دانش
زان بـا يكـديگر در   آمـو  منظور افزايش تعامالت بـين دانـش   شايان ذكر است، به. آموزش مجازي ميسر شود

هاي الزم ايـن   سازي افزاري و فرهنگ افزاري، نرم شود با تقويت بسترهاي سخت آموزش مجازي پيشنهاد مي
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آمـوزان بـا يكـديگر و     همچنين ايجاد فضاي باز فرهنگي و آموزشي براي تعامل دانـش . موضوع ميسر شود

هاي مراحـل رشـد در مقطـع     از ويژگي پذيري كه يابي و مهارت حل مسئله و جامعه دوست  افزايش مهارت
تواند به شكل اردوهاي خـارج از مدرسـه يـا در     اين فضا در دوران كرونا مي. شود دبستان است، توصيه مي

  .فضاي باز باشد
هـاي آتـي،    شـود در پـژوهش   مند به اين حوزه مطالعاتي پيشـنهاد مـي   در پايان، به پژوهشگران عالقه

فيت دريافت و انتقال پيام در آمـوزش مجـازي را بسـنجند، زيـرا ايـن      آموزان در خصوص كي ديدگاه دانش
هـا را در ايـن    هـاي معلـم   هاي زماني و مالي خود فقـط امكـان بررسـي ديـدگاه     دليل محدوديت پژوهش به

افزارهاي آموزشي كودكـان   افزار آموزشي شاد با ساير نرم همچنين مطالعه تطبيقي بين نرم. خصوص داشت
توانـد بـراي ارتقـاي     اند، مي يافته كه تجربه مفيدي در خصوص آموزش مجازي داشته در كشورهاي توسعه

هاي بهترانتقال پيـام و محتواهـاي آموزشـي بـه      ويژه از ديدگاه بهبود شيوه فرايند آموزش مجازي كشور به
  .دانش آموزان، نتايج سودمندي داشته باشد

  منابعفهرست 
ـ  ارتباطات). 1389(ليس لنگل، لورد و توميك، آ كريسپين و ترلو، ). تربتـي  سروناز ترجمه( واسط كامپيوتر 

   .شناسان انتشارات جامعه: تهران

آمـوزش  : جهاني شدن و بسترهاي فراوري توسعه ملي و آموزش عالي). 1388(تفضلي مقدم، عبدالحسين 
راه دور، دانشـگاه  ريزي آموزش از  پايان نامه دكتري برنامه. نظران باز و از راه دور از ديدگاه صاحب

 .پيام نور

الـدين در آمـوزش مجـازي درس    وآمـوزان و   تجارب زيسته معلمان، دانش). 1399(الحسيني، راضيه  خادم
نامـه   ، پايـان در شهرسـتان برخـوار اصـفهان    19گيـري كوويـد    علوم مقطع ابتدايي در دوره همـه 

 .كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم تربيتي اصفهان

 .بـر فراينـد يـادگيري   ) آمـوزش الكترونيـك  (هاي نـوين ارتبـاطي    نقش تكنولوژي). 1390(خرسند، مريم 
  .نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مركز پايان

نشريه علـوم اجتمـاعي و   . گرايي و تحليل انتقادي آن نظريه تعامل .)1392(رستمي، لميا و محتشمي، ندا 
 .103-59، )9(2 انساني شيراز،

شناسـايي  ). 1399( سـيد علـي   ،رحمـان زاده  و اسـماعيل  ،سعدي پور و اكبر ،نصراللهي و مجيد ،عادتيس
 .)اينستاگرام و توييتر( هاي اجتماعي عوامل مؤثر بر تقويت حضور خبرگزاري صداوسيما در شبكه

 .121-87، )4(14، هاي ديداري و شنيداري فصلنامه علمي رسانه

 .سروش: تهران. ارتباط شناسي). 1368(محسنيان راد، مهدي 
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وپرورش در  بررسي پديده جهاني شدن در عرصه آموزش). 1389(مطلق، معصومه و جعفري گلنسايي، ندا 

 .109-124، گذاري عمومي فصلنامه مطالعات راهبردي سياست. عصر اطالعات

ر آن بـر  بررسي سيسـتم آمـوزش مجـازي در ايـران و تـأثي     ). 1395(معصومي، محمود و معصومي، محمد 
 .المللي علوم و مهندسي چهارمين كنفرانس بين. اقتصاد كشور

فصـلنامه  . اي بـراي توليـد دانـش    رشـته  اي ميـان  پنجره: آموزش در فضاي مجازي). 1392(مقدم، عليرضا 
 159-135، 20، اي در علوم انساني رشته مطالعات ميان

 . 4-3 ،)1(6، رساني و اطالعفصلنامه كتابداري . دانشگاه مجازي). 1382(منتظر، غالمعلي 

مورد نياز كيفيت بخشي  هاي افزاري و مهارت افزاري و نرم نيازسنجي امكانات سخت). 1400(نامداري، الله 
وپـرورش   هاي مجازي در مدارس ابتدايي، از ديدگاه معلمان و مـديران ناحيـه دو آمـوزش    آموزش

 .ور استان همداننامه كارشناسي ارشد، دانشگاه پيام ن پايان. شهر همدان

در دوران ) با تأكيد بر مهـارت نوشـتن  (يارانه  هاي يادگيري هم بررسي وضعيت مؤلفه). 1400(نظري، علي 
نامه كارشناسي  پايان. از نظر معلمان دوره ابتدايي) شاد(قرنطينه بيماري كرونا در آموزش مجازي 

  .ارشد، دانشگاه پيام نور مركز قزوين

آمـوزان مقطـع    تأثير سامانه آموزش شاد بر عملكـرد تحصـيلي دانـش   ). 1400(نورائي فدكي، سيد محمد 
نامه كارشناسي ارشد،  پايان .متوسطه اول مدرسه ياوران اسالم در منطقه خواجه ربيع مشهد در دوره كرونا
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Abstract 

The purpose of this quantitative research, which has been done by survey method, is 
to make comparative assessment of virtual and face-to-face education from the 
prespective of communication, focusing on “SHAD” virtual education software from 
the aspect of teachers, among the 7 to 11 year old children . The statistical 
population(group) is consis of school teachers in the western educational districts of 
Tehran, which includes districts 2, 5 and 10, during 1401-1400 academic semester. 
The total number of formal and contract employee teachers in these schools is 2381, 
as the sample size is 330 according to the Cochran's formula. The members of sample 
were collected by biphasic cluster sampling (PPS) method and by using a structured 
questionnaire that each questionnaire contained 38 questions on a five-point Likert 
scale; data were collected from sample members. The validity of this study was 
assessed through a pre-test questionnaire and confirmed with a Cronbach's alpha 
score of 0.85. According to the study results, in teachers' point of view, face-to-face 
education is superior to virtual education, in terms of communication platforms, 
feedback and interaction ; and virtual education is superior to face-to-face education, 
only in terms of conveying the message. Based on the findings, by providing courses 
for educating teachers with better methods of transmitting emotional messages and 
teaching body language to teachers, reinforcing the necessary software and hardware 
facilities for virtual education and using multimedia interactive communication 
facilities; it is necessary the implementation of new teaching styles and methods and 
new methods of evaluating students in accordance with virtual education to be on the 
agenda of schools and education services. 

Keywords: Virtual Education, “SHAD” Software, Communication Platforms, 
Education, Teacher, Student. 
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