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)مورد مطالعه؛ معلمان   معلمان در شبکه آموزش دانش آموزی )شاد( ررسی سنجش صالحیت های آموزش مجازیب

 ابتدایی منطقه موسیان در استان ایالم(

 1مهدي میرزايی

 1/11/1400پذيرش:                                    3/12/99دريافت:
 

 چکیده

در زندگی می توان به مفاهیمی نظیر: جامعه اطالعاتی ، جامعه مجازي، يادگیري  (  فناوري اطالعات و ارتباطات    )  فاوااز پی آمدهاي ورود  

مجازي ، آموزش مجازي، عصر اطالعات و اقتصاد دانش مدار اشاره نمود.آمادگی نظام آموزش و پرورش در عصر فاوا براي شناسايی و 

اي حرفه اي فضاي مجازي معلمان در اين عصر و همزمان شدن با شیوع ايپدمی ويروس کرونا و  پرورش و کسب صالحیت ها و شايستگی ه

تعطیالت اجباري آموزش حضوري مدارس بسیار ضروري می باشد و موجب دگرگونی در برنامه هاي آموزش و پرورش گرديده و در عصر  

ر دوران کرونا را در پی  د   مجازي  راهنماي  عنوان  به  معلم  نقش  رتغیی  و   آموزان  دانش  يادگیري  –نو، اهداف و رويکردهاي جديد ياددهی  

مجازي معلمان )در ابعاد فنی، علمی و تعلیمی و در   فناورانه و   داشته است. هدف پژوهش، بررسی و مشخص نمودن صالحیت هاي آموزش

ه عنوان يکی از ساحت هاي اصلی تعلیم  ب1401/1400در سال تحصیلی    منطقه موسیانسه سطح مبتدي، میانی و متخصص( در دوره ابتدايی  

و آموزش هاي مجازي در شبکه شاد  از ديدگاه خود معلمان در ايام کرونا    و سنجش آن  حول بنیادين آموزش و پرورشتو تربیت  در سند  

. ابزار  بودل عاملی  وش آماري هم روش تحلیر با  پیمايشی   -. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردي و غیر آزمايشی و به شیوه توصیفی بود

جمع آوري اطالعات هم پرسشنامه محقق ساخته است. نتايج اين پژوهش نشان داد که مهمترين صالحیت هاي حرفه اي مجازي معلمان در  

و   محتوا  و سازماندهی   ، تولید)انتخاب رسانه آموزشی مناسب براي تدريسصالحیت هاي فنی شامل  .  1به ترتیب عبارت اند از:    شبکه شاد

 ی د و توسعه مبانشصالحیت هاي علمی شامل )ر .2(  نابع مجازي، تسلط کار فنی بر شبکه شاد و توجه به موقعیت و زمینه يادگیري مجازيم

ا ارتباط  يسواد سانه  نوآور  تیخالق   ،يمجاز  يریادگيدار کردن    یمعن  ،ی و  تدر  يو  ب  تيريمد  ،يمجاز  سيدر  مطالب    انیزمان، قدرت 

 سيتدر  نينو  ي استفاده از روش ها  ،يمجاز  ي کالس دار  يمهارتها  يی توانا  س،يشروع تدر  يبرا  يساز  زهیو انگ  ی آمادگ  جاديا  س،يتدر

صالحیت هاي تعلیمی شامل   .3مهارت محور و ارائه بازخورد(   فیو استفاده از تکال ی ابیسنجش و ارزش نينو ياز روش ها تفادهاس ،يمجاز

با هم ،   ایدانش آموزان با هم و اول نیو همچن  ایبا دانش آموزان و اول ی ارتباط منطق   يبرقرار ،ي دروس مختلفریادگي میمفاه حی)انتقال صح 

الس درس  در ک  ی میو ت  ی مشارکت  يریادگي  يدانش آموزان و اجرا  يمجاز  يریادگينحوه    يگر  تيو هدا   يخود راهبر مجاز  طیکنترل مح 

در حد میانی بوده و با نقطه مطلوب   در شبکه شاد  صالحیت مجازي معلمانسنجش  . در پايان مشخص شد که  ي براي دانش آموزان(مجاز

 .  داشتفاصله زيادي 

 : آموزش مجازي، شبکه شاد، صالحیت هاي مجازي، معلمان ابتدايی. کلید واژه ها
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 مقدمه 

شیوع کرونا، بیش از يک میلیارد و دويست میلیون دانش آموز از کالس هاي حضوري محروم شدند و زنگ خطر  در کل دنیا همزمان با  

تغییرات سريع و شوک مانند براي نظام هاي آموزشی به صدا درآمد و در نتیجه توجه به آموزش غیرحضوري در قالب يادگیري مجازي و  

معلمان با چا بین جامعه  اين  لش هايی در زمینه نحوه آموزش هاي مجازي به دانش آموزان از يک طرف و مسئله برخط بیشتر شد و در 

 (.  11: 2020،  1ضرورت کسب و میزان ارتقاء صالحیت ها و شايستگی هاي خود آنان در آموزش مجازي، مواجه شده اند )لی و الالنی 

 مختلف  يها  بخش  شد   موجب  و   کرد  ریدرگ  را  جهان  مختلف  يکشورها   ،(19  -  ديکوو )    کرونا يمار یب  ديجد  نسخه  گسترش  و   ظهور

  ي ها   آموزش  به  درس   يها   کالس  در  آموزان  دانش  حضور   عدم  جبران  يبرا  و   شوند  رو   به  رو   ی مختلف  يها   تيمحدود  با  مدارس  جمله  از

 .آورند يرو  مختلف يها  شکل به يمجاز اي يرحضوریغ

بحران کرونا در ايران و جهان سبب شد تا تغییرات بسیار عمده اي در همه ي ارکان برنامه هاي عادي و جاري بشر و تجربه جديدي در 

همه بخش ها به ويژه عرصه آموزش از طريق فضاي مجازي و شبکه شاد باب شود و اين فضا به محلی براي پاسخگويی به نیازهاي ارتباطاتی،  

وزشی تبديل شود که نهايتا بايد توجه نمود که ارتقاء زيرساخت هاي فنی، ضرورت تعاملی دوسويه آموزش دهنده و عرضه تولیدات آم

يادگیري مطلوب و افزايش تالش براي کسب شايستگی ها يراي تطابق بیشتر با اين نوع آموزش   -يادگیرنده حهت شکل گیري فرايند ياددهی 

 (.  62: 1399هت افزايش بهره گیري از شرايط بوجود آمده باشد )ابطحی فروشانی و همکاران، می تواند به عنوان راهکارهاي نهايی ج

منظور از صالحیت معلم، مجموعه شناختها، گرايشها و مهارتهايی است که معلم با کسب آنها می تواند در جريان تعلیم و تربیت به  

 .  (23: 1388کی ، پرورش عقلی، عاطفی، اجتماعی و معنوي فراگیران کمک کند ) مل

داراي سه رکن است: رکن شناخت که مجموعه اي از آگاهیها و مهارتهاي ذهنی    حوزه فضاي مجازي صالحیت هاي مجازي معلمی در  

پر توان می سازد. رکن عاطفی و نحوه آموزش مجازي  معلم است که او را در شناخت و تحلیل مسئله و موضوع فناوري اطالعات و ارتباطات  

اشاره دارد. مجازي  ه اي از گرايشات و عاليق معلم نسبت به مسائل و موضوعات فناوري اطالعات و ارتباطات با تعلیم و تربیت  به مجموع

فناوري اطالعات و ارتباطات در کالس درس   فرايند  رکن مهارتی آن بخش از صالحیتهاست که به مهارتها و توانايیهاي عملی معلم در 

مسئله اساسی که امروزه در حوزه نظام هاي آموزشی وجود دارد ، میزان دسترسی به دانش و اطالعات نیست  موضوع و  .  مجازي مرتبط است

بلکه مهم درک و فهم اطالعاتی است که يادگیرنده بطور مداوم در معرض آن هستند. در چنین شرايطی ، پرداختن به راه حل هاي نوين ، 

شايد بتوان مقداري از نیازهاي اطالعاتی و يادگیري فراگیر را برآورد نمود که اين امر    ،زشيعنی فراهم سازي امکانات يادگیري به جاي آمو

یري  مهم در سايه توجه الزم به نحوه فضاي يادگیري الکترونیکی و مجازي امکان پذير است. معلمان در اين محیط نه تنها به امر ياددهی و يادگ

ي و از همه مهم تر يادگیري چگونه يادگرفتن )فراشناخت( را آموزش داده و به ياددهندگانی  می پردازند ، بلکه مهارتهاي تفکر و خودراهبر

 تبديل خواهند شد.  2مداوم

 باعث  معلمان و  آموزان دانش  ینگران. است آموزان  دانش  با معلمان ی آموزش ارتباط يبرا همراه يها ی گوش يبرا يا برنامه شاد، شبکه

  ي ها   رساختيز  توسعه  شبکه،   تیامن  يبرا  را  خود  تالش  تمام  که  دينما  هیته  و   ی طراح  را   ی نينو  يمجاز  يفضا  پرورش  و   آموزش  که  شد

  ي روهاین  توسط  يانداز  راه.  1:  ی عني  گام  سه  خصوص  نيا  در  و   دهد   قرار  پرورش  و   آموزش  تیمالک  در  يمجاز  امن  يفضا  کي  و   فناورانه

  آموزان  دانش  توسط  سامانه  از  استفاده.  3  و   معلمان  توسط  سامانه  از  استفاده.  2  مدارس  رانيمد  توسط  يانداز   راه  سپس  و   ی وزارت  و   يستاد  خبره

 (. 6: 1399 ،ی میرح و  لو حمزه) شدند يمجاز يها  کالس وارد خودکار صورت به 1399 نيفرورد 23 خيتار از

اطالعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابزاري نیرومند براي ارتقاء کیفیت و کارائی معلمان و جريان  هاي آموزشی در بستر  فناوري  

آموزش مورد استفاده قرار داد که باعث تغییر شیوه سنتی آموزش می شود و به معلمان در بهبود فرايند آموزش و يادگیري کمک می کند .  

 (. 18: 1388، حجتی )  کند می  فعال را يادگیري –ظر گرفت که شیوه هاي تفکر درباره ياددهی شايد بتوان گفت فاوا را کاتالیزوري در ن
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2 Continuous Learners  
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همانطور که هر معلمی روش خاص   کارگزاران اصلی ورود و تعامل موفقیت آمیز فناوري هاي نو در نظام هاي آموزشی اند.  ،معلمان 

گرش و صالحیت  ، نو چگونگی تلفیق فناوري در تدريس به تجربهازي  مج خود را در تدريس دارد ، چگونگی استفاده از فناوري در آموزش  

 (. 8۵:  2000،  1حرفه اي معلمان بستگی دارد )يالدريم

و ساير محیط هاي يادگیري تحت تاثیر عواملی نظیر:نگاه به تدريس ، دانش و باورهايشان از    مجازي  عملکرد معلمان در کالس درس

، ويژگیهاي شخصیتی ، فناوري    فضاي مجازي  اندهی و مديريت ، ادراک از وضعیت موجود و آيندهموضوع ، مهارتهاي حرفه اي در سازم

بر آنها آن هم در عصر کرونا  ها و موفقیتهاي تدريس بستگی دارد که در همه موارد فضاي مجازي در بستر فناوري اطالعات و ارتباطات  

بیت اين نکته را مورد تاکید قرار می دهد که معلمان بايد آمادگی حرفه اي براي جامعه بین المللی فناوري در تعلیم و تر  تاثیر گذاراست.

فراهم آوردن فرصت هاي يادگیري فناوري محور را براي دانش آموزان فراهم کنند.در حقیقت فرد اصلی در کمک به فراگیران براي در 

ري ها و آگاهی از چگونگی پشتیبانی فناوري از يادگیري دانش  به قابلیت هاي فناوري معلمان هستند. آمادگی براي کارکرد فناو   دسترسی 

 (. 143:  2002، 2آموزان بايد جز مهارتها و صالحیت هاي اساسی معلمان باشد ) کلی 

ه در اين بین اهمیت دارد اين است که در چنین فضاي متغییر ، بی ثبات و در حال به روز شده اطالعات و ارتباطات گسترده هر کدام  چ آن

اولويت خاصی از   و  اهمیت  از  انگیزه هايی هستند که بررسی آن  و  ، نگرش ها  ، عاليق  ، ويژگیها  معلمان که داراي داراي خصوصیات 

برخوردار است و نقش مهمی در تربیت علمی و فناورانه آنان دارد که اين پژوهش به بررسی اين موضوع از سه سطح فنی، علمی و تعلیمی 

 اشاره دارد.

حاضر با چالش هاي پیچیده و بسیار در نحوه انجام کار ، برقراري ارتباط با ديگران و نحوه يادگیري را تحت تاثیر قرار   و عصر  اهمیت

داده است. عامل اصلی ، تازه و مهم در اين تغییرات افزايش نقش بنیادي اطالعات و دانش است. جامعه اطالعاتی ، جامعه دانش و جامعه 

   (.46:  2007،  3معرفی اين دوره هستند ) وايالنتيادگیري اصطالحاتی براي 

خود را بروز داده است و در اين بین بررسی شايستگی هاي آموزش مجازي    19در بسیاري از کشورهاي دنیا، پیامدهاي پاندمی کويد  

معلمان در کارگروهی، کسب    معلمان با هدف ارتقاء آموزش ها می تواند در زمینه عواملی همچون: فناوري هاي کامپیوتري، صالحیت هاي

دانش پداگوژي فناورانه، ايحاد فرصت هاي يادگیري براي معلمان و نحوه تدريس و انتقال مفاهیم يادگیري مجازي به دانش آموزان فرصت 

ان با فناوري اطالعات هايی را فراهم آورده و لزوم موفقیت معلمان در اين زمینه مستلزم آموزش مداوم آنها و ارتقاء صالحیت ها و انطباق معلم

 (. 608: 2020،  4 و ارتباطات است ) کونیگ و همکاران

نقش و مسئله ويروس کرونا در آموزش هاي مجازي در سطح کالن چالش هايی همچون: نداشتن تفکر راهبردي مديران و برنامه ريزان،  

ل و آزادي عمل و بر هم خوردن بودجه مطرح شده را سیاستگذاري نامطلوب، ضعف فناوري آموزشی و مديريت ناکارآمد، نداشتن استقال

ايجاد کرده و در عوض فرصت هايی مانند: ايجاد و فراهم کردن زمینه تغییر رويه آموزش، توجه به داشتن برنامه ريزي راهبردي و توجه به  

و ارتقاء صالحیت هايی را براي    آموزش هاي برخط و خلق فرصت هاي يادگیري متنوع و برابر و خلق نوآوري هاي آموزشی جديد و کسب

 (. 49: 1399معلمان فراهم کرده است )سلیمی و فردين، 

فناوري اطالعات و ارتباطات نقش اصلی در افزايش بهره وري و رشد اطالعاتی و به دنبال آن رشد   در شروع هزاره سوم ، دانش و 

د که اين امر منجر به تحوالت ، مهارتها ، توانمنديها ، بصیرت ها و اقتصادي خواهد داشت که از آن به عنوان اقتصاد دانش محور ياد می شو

در يک جامعه اطالعاتی خواهد شد. فناوري اطالعات و ارتباطات   بنیان دانشعادت هاي نو در افراد در عصر اقتصاد دانش محور و شهروند 

عت سريع ظهور ابداعات در جامعه اطالعاتی عصر حاضر ،  ابزارهاي الزم براي اقتصاد دانش محور و جامعه اطالعاتی فراهم می سازد. سر

چنان در حال افزايش است که هنوز مراحل توسعه و عمومی شدن يک نوآوري اطالعاتی و فناورانه تکامل نیافته که محصولی جديد اطالعاتی 

توجه نمود که در عصر دانش که همه چیز بر مبناي  با امکانات و فناوري هاي بهتر و راحتر و با هزينه کمتر ارائه می شود. بايد به اين نکته  

دانش و آگاهی سنجیده می شود ، روشهاي سنتی تدريس و يادگیري ديگر پاسخگو حجم عظیم تقاضا براي آموزش و يادگیري نیستند و  

 
1 Yildrim 
2 Kelly  
3 Vaillant  
4 Konig, Jager- Biela, Glutsch  
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يک طرف گسترش و ظهور  مطرح شده است. بنابراين از    در عصر کرونا  در جامعه اطالعاتی نظام آموزشی   يالکترونیکی  و مجاز  يادگیري

پیشرفت فناوري اطالعات و ارتباطات و از طرف ديگر پذيرش ديدگاه ساختن گرايی ) تحول گرا( در محیط هاي آموزشی و علمی مبتنی 

مجازي مطلوب و مورد نظر آموزش  ، به نظر می رسد بررسی صالحیت هاي  ربر فضاي مجازي فناورانه و يادگیري الکترونیکی عصرحاض

در اين محیط بويژه با شیوع ويروس کرونا و تعطیلی حضوري آموزش ها و تاکید بر آموزش هاي غیر حضوري و مجازي، امري  معلمان  

 ضروري است که اين پژوهش به بررسی اين مسئله در معلمان دوره ابتدايی منطقه موسیان می پردازد.

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش  

در مراکز آموزشی می تواند انواع تجارب يادگیري چند رسانه اي را بی واسطه  مجازي  ري  امروزه گذشته از اينکه محیط و فضاي فناو 

، يادگیرندگان و  آموزش مجازيدر اختیار يادهندگان و يادگیرندگان قرار دهد ، می تواند تجارب مهمی در شیوه تدريس هم ارائه نمايد.  

تا مسئولیت ياددهی   را ترغیب می کند  معلمان  و  به خودراهبري    - کارآموزان  به نوعی  و  باشند  بر عهده داشته  را  يادگیري مجازي خود 

يادگیري دست يابند و آهنگ سرعت کار  خود را ياد بگیرند. عالوه بر اين احتمال موفقیت را به حداکثر رسانده و بازخورد فوري را نیز  

 روي تکلیف يادگیري فراهم می نمايد.

 قابلیت.  کرد  توجه  آن  به  بايد  هاي درسی   برنامه  و   آموزش  در  که  است هايی   قابلیت  از  يکی   يادگیري  –استفاده از فاوا در فرايند ياددهی  

 کمک  يادگیرندگان  به  ارتباطی   و   تعاملی   هاي  قابلیت  و   اي  رايانه  هاي  بازي  ،  ها  سازي  شبیه  ،  محتوا  چندگانه  ارائه  در  معلمان  براي  فاوا  هاي

د با يادگیري بپردازد و تا حدودي دشواري هاي يادگیري خود را حل کنند اين امر در کاهش افت  خو  يادگیري  سبک  با  متناسب  تا  کنند  می 

   (.۵7: 1393تحصیل و ترک تحصیل و افزايش صالحیت هاي معلمان در مدارس موثر است ) عباباف و همکاران ، 

واد اطالعات و رسانه براي معلمان، مربیان و مدرسان را می  صالحیت هاي کلیدي مورد نظر در برنامه هاي آموزشی و درسی مرتبط با س

. درک  2. درک نقش رسانه ها و اطالعات در جهان به هم پیوسته و پیچیده در عصر ديجیتال و مجازي 1توان به اين شرح طبقه بندي نمود: 

. به کار گیري و طبقه بندي رسانه  ۵قادي و منابع آنها  . ارزيابی انت4. دسترسی به اطالعات اثربخش و موثر  3محتواي رسانه ها و کاربرد آنها  

. مشخص نمودن بستر اجتماعی فرهنگی محتواي رسانه ها و آموزش هاي مجازي ويديويز 6هاي نو و سنتی و بررسی فرصت ها و چاش ها  

 (.   113:  1399شايخ، م) . ارتقاي سواد اطالعاتی، مجازي و رسانه اي میان معلمان و مربیان و مديريت تغییرات مورد نیاز 7

می تواند به تغییراتی نظیر: تغییر نقش يادگیرندگان از حالت انفعال به فعال، مشارکت  در حوزه آموزش مجازي    استفاده از محصول فناوري

د يادگیري، يادگیري  و خالقیت بیشتر يادگیرندگان، رشد و بهبود مهارتهاي طراحی و ارائه مطالب آموزشی، راهنما بودن معلم و مربی در فراين

خود جوش و مداوم، افزايش کیفیت يادگیري، کاهش هزينه ها، به حداقل رساندن محدوديت هاي زمانی و مکانی و باالخره استفاده از منابع 

ه در ايام خارج از متون درسی منجر شود. با توجه به نکات گفته شده در مورد اهمیت روزافزون يادگیري از طريق فضاي فناوري، آنچه بويژ

کرونا و ارائه آموزش هاي مجازي اهمیت دارد بررسی صالحیت ها و ويژگیهاي مطلوب معلمان به عنوان يادهندگان يادگیري است. بنابراين  

ن ويژگیها و خصوصیات معلمان در اين زمینه می تواند اطالعاتی مهم را براي کاربران، مهندسان ، برنامه ريزان ، مديرا  ، بررسی صالحیت ها

با    کرونا  . عصر حاضر، تولید کنندگان سخت افزار و نرم افزار و متخصصان و روانشناسان يادگیري در حوزه فناوري مجازي فراهم نمايد

ه و  چالش هاي پیچیده و بسیار در نحوه انجام کار، برقراري ارتباط با ديگران و نحوه يادگیري را تحت تاثیر قرار داده است. عامل اصلی، تاز

در اين تغییرات افزايش نقش بنیادي اطالعات و دانش مجازي در ايام کرونا است. جامعه اطالعاتی ، جامعه دانش و جامعه يادگیري، مهم  

 اصطالحاتی براي معرفی اين دوره هستند. 

تهاي شغلی با فناوري  اهداف توسعه فاوا براي کاربست فضاي مجازي براي معلمان را می توان به اين ترتیب برشمرد: توسعه دانش و مهار

، توسعه دانش و مهارت بهره گیري فاوا در آموزش و تدريس ، ايجاد نگرش مثبت در مورد فاوا ، رشد و توسعه دانش و صالحیت کار با  

نامه هاي درسی  فناوري مجازي ، توسعه مهارتها و صالحیت هاي ارتباطی ، تهیه و تولید منابع و محتواي  مورد نیاز الکترونیکی  و متناسب با بر

عصر فاوا و باالخره توسعه فاوا در اجزاي متفاوت نظام تربیت معلم و ضرورت همگامی و هماهنگی بین اجزا اين نظام. صالحیت هاي حرفه 

برخوردار باشد . از اين رو    مستحکممجازي معلمان مستلزم نوآوري در اخذ تصمیماتی است که از پشتوانه هاي نظري و عملی  آموزش  اي  

مجازي معلمان ، سخن از دانش حرفه اي مجازي به میان می آيد. دانش حرفه اي مجازي معلمان  آموزش ر حوزه صالحیت هاي حرفه ايد

ه در برگیرنده مطالعات مبانی فلسفی، اجتماعی و روان شناختی می باشد. آرمان هاي تربیتی در حوزه فاوا بیشتر متوجه تربیت شهروندان جامع

و  منتقل کننده    اطالعاتی است  از  را  تغییر جهتی   ، معلم  به نقش و صالحیت  تلقی نسبت  و  قرار داده است  العمر را هدف  مادام  يادگیري 



 ...معلمان ررسی سنجش صالحیت هاي آموزش مجازيب  ___________________________________________________________

 

 

خود نقش    هياد گیرندمجازي نشان می دهد و معلم خود يک فراگیرنده مجازي می باشد و    و راهنماي  اطالعات به تسهیل گر و هدايت کننده

   .فعال و تولیدي داشته و مسئول يادگیري خود در محیطی منعطف که زمینه انطباق با سبک هاي يادگیري است

، وابسته به میزان درک و ارتقاء صالحیت هاي  مجازي معلمان در زمینه هاي انقال مفاهیم  19اثربخشی آموزش مجازي در طول کويد  

ير نیاز به آموزش مجازي در ايام کرونا، ارتقاء سطح دانش و معلومات در مورد فضاي مجازي،  درسی، درک اهمیت و ضرورت اجتناب ناپذ

ايجاد انگیزه و عالقه به تدريس موثر در فضاي مجازي، بهبود زيرساخت هاي آموزش مجازي، نحوه ارتباطات با دانش آموزان و اولیاي آنان 

 (. 121:  2020،  1مجازي است )روبن  و بهبود احساس امنیت و ارتقاي سطح فنی کار با فضاي

فرايند آموزش در سه حیطه   نیاز به ايجاد نگاهی نو و کاربردي به  درک اهمیت آموزش هاي مجازي معلمان در زمان شیوع کرونا، 

گیري بدون آموزش مجازي همزمان )زنده(، غیرهمزمان )غیرزنده( و ترکیبی دارد. بر اساس مزاياي آموزش هاي مجازي می توان تداوم ياد

نیاز به حضور فیزيکی دانش آموزان و کمک به دولت براي جلوگیري از گسترش ويروس، ورود فناوري هاي نوين به آموزش و الهام گرفتن 

از آنها براي کمک به ارتقاء آموزش نسل هاي آينده و همچنین اعطاء فرصت تفکر مجدد به معلمان و بروزرسانی صالخیت ها و شايستگی 

 (.   68: 1399در اين زمینه اشاره نمود )شفیعی سروستانی و صفري سهل آبادي،   هاي آنان

اهمیت ضرورت پرداختن به اين پژوهش از آنجاست که منطقه موسیان در استان ايالم  يکی از مناطق دور دست و محروم از لحاظ  

ا شیوع شوک کرونا و تاثیر مخرب بر نحوه آموزش  آموزشی و فرهنگی می باشد و بسیاري از مشکالت خاص خود را همواره دارا است. ب

دانش آموزان در اين منطقه و به علت ضعف زيرساختی فناوري اطالعات و ارتباطات و وجود روستاهاي پراکنده از هم و دور دست، آموزش  

نه دغدغه و میزان صالحیت و  هاي مجازي دانش آموزان به عنوان يکی از مسائل مهم مسئولین آموزشی و والدين می باشد و در اين زمی

ويژگی هاي نحوه آموزش مجازي معلمان بیش از همه است. لذا در اين مورد بررسی و شناسايی وضعیت صالحیت ها و شايستگی ها در  

مورد آموزش مجازي در اين شهرستان در بین معلمان توسط خود آنها که درگیر آموزش و تدريس مجازي اند، با هدف شناسايی و بهره 

گیري از فرصت ها و چالش ها و همچنین ارتقاء اين صالحیت ها از اهم موضوعات در اين منطقه است که پژوهشگر حاضر با بررسی اين 

 مورد، دست به پژوهش زده اند.  

  فت: و عملیاتی اشاره می شود. در تعريف مفهومی مفاهیم بايد گ  مفهومی اينک به بررسی تعاريف مفاهیم اصلی پژوهش به دو صورت  

اشاره دارد به همپوشانی و تعامل سه حوزه کامپیوتر، اطالعات مجازي و مخابرات   2فناوري اطالعات و ارتباطات در حوزه آموزش مجازي 

  آوري اطالعات، پردازش و ارسال آن به هر نقطه ديگري را می دهد. وران، قابلیت جمع  به نحوي شکل گرفته است که به مجموعه بهره 

ها به شدت کمرنگ  هاي مربوط به فاصله زمانی و مکانی در انجام فعالیتاي است که در آن محدوديت، جامعه  3جامعه اطالعاتی مجازي

اند و اهمیت مرزهاي جغرافیائی در تعامالت اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی ، آموزشی، تربیتی، و سیاسی کاهش يافته است. اطالعات و شده 

به گونه الکترونیکی  و محتوا ي  بسیار  مبادله می اي  تولید شده،  قرار می سیع  استفاده  و مورد  نتیجه  گردد  و کار در  الگوهاي زندگی  گیرد. 

شده وسیع  بسیار  تغییرات  دستخوش  اطالعات  و  ارتباطات  فناوري  کاربري  اجتماعی، فراگیرشدن  فرهنگی،  اقتصادي،  تأثیرپذيري  و  اند 

و در  هیل شده است. در اينجا حامعه اطالعاتی مجازي معلمان دوره ابتدايی هستند.  العاده تسآموزشی، تربیتی و سیاسی جوامع از يکديگر فوق 

گرايشها و مهارتهايی است که معلم با کسب آنها می تواند در جريان تعلیم    ،جموعه شناختهام، يعنی:  4معلم  مجازيآموزش  صالحیت  نهايت،  

اين صالحیت  ش عقلی ، عاطفی ، اجتماعی و معنوي فراگیران کمک کند. و تربیت مجازي و از راه دور و از طريق آموزش مجازي  به پرور

فناوري  ابزارهاي مختلف  با برنامه هاي نرم افزاري و  تکنیکی  و  بُعد فنی يعنی )انتخاب، تولید، سازماتدهی و تسلط بر کار فنی  ها در سه 

آموزش و يادگیري مجازي و نحوه استفاده از روش ها،  آموزش مجازي در محیط يادگیري الکترونیکی(، بُعد علمی يعنی )دانش پداگوژي

يادگیري در محیط   -فنون و راهبردهاي تدريس و ارزشیابی آموزشی در فضاي مجازي( و بُعد  تعلیمی يعنی )نحوه انتقال فرايند ياددهی 

یاء( و در سطوح مبتدي )ضعیف(، میانی  خودراهبر مجازي و نحوه تعامل و ارتباطات مجازي هدفمند با جامعه هدف يعنی دانش آموزان و اول

 )متوسط( و متخصص )خوب، خیلی خوب و عالی( می باشند.

 
1 Robyn 
2 Information & Comunication Technology (ICT)    
3 Virtual Information Society  
4 Competence of Teacher Virtual Education   



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

: میزان برنامه هاي نرم  در تعريف عملیاتی مفهوم، فناوري اطالعات و ارتباطات در حوزه آموزش مجازي در اين پژوهش بايد گفت

بط با تدريس در شبکه شاد که معلمان براي آموزش مجازي استفاده می افزاري و ابزارهاي سخت افزاري مرتبط با آموزش الکترونیکی مرت

کسانی که به عنوان معلم پیمانی و رسمی آزمايشی و رسمی مشغول به خدمت در رسته    تعريف جامعه اطالعاتی مجازي اشاره دارد به  کنند.

 مشغول آموزش مجازي به دانش آموزان هستند. ،  که شادساعت در تمامی طول هفته بوده و از طريق شب  24آموزشی در دوره ابتدايی به مدت  

 ،1پاسخی که هر معلم بنا به تشخیص خود به مولفه هاي مربوط به صالحیت هاي فنی  معلمی در اين پژوهش اشاره دارد به  صالحیت مجازي 

یلی خوب و عالی( در پرسشنامه، )خوب، خ6)متوسط( ومتخصص۵)ضعیف(، میانی 4آموزش مجازي در سه سطح مبتدي   ،3و تعلیمی  2علمی  

 قید میکند.  

 

 ش مروری بر پیشینه پژوه

 م.اينک بطور خالصه به بررسی پژوهش هاي مرتبط با موضوع می پردازي

صورت گرفت به بررسی تدوين مهارتها و صالحیت هاي فناوري اطالعات و    1392در پژوهشی که توسط دوائی و همکاران در سال  

نیاز معلمان در فرايند آموزش و يادگیري مجازي پرداخته شد و در پايان پژوهش مهمترين مهارتهاي عمومی ، تخصصی و  ارتباطات مورد  

)دوانی   صالحیت هاي کاربست فناوري اطالعات و ارتباطات به سه مولفه شناختی ، عملکردي و عاطفی در آموزش مجازي اشاره شده است

 (. 123: 1392و همکاران، 

با عنوان : تامل بر صالحیت هاي حرفه اي معلمان در مطالعات برنامه درسی،     1393ه توسط عباباف و همکاران در سال  در پژوهشی ک 

به بررسی صالحیت هاي حرفه اي معلمان در مطالعات برنامه درسی متناسب با برخی تحوالت اجتماعی ، فناوري اطالعات و ارتباطات در  

ايان به صالحیت هايی در حوزه فاوا نظیر: نگرش مثبت و فکورانه نسبت به رسانه ، انتقال اطالعات ،  سطح جهان پرداخته شده است و در پ

کسب مهارتهاي تکنیکی ضروري ، طراحی و تولید رسانه ، انتخاب و ارزيابی منابع فناوري ، انجام پژوهش بر اساس رسانه فناوري و توسعه  

 (. 1۵7: 1393همکاران،  )عباباف و   رويکردهاي رشته اي اشاره شده است

در مقاله اي به بررسی صالحیت ها و شايستگی هاي آموزگارن عصر حاضر پرداخته و به مطالعه تطبیقی در    1393شاه محمدي در سال  

خصوص استانداردهاي حرفه اي و اثر بخشی مجازي  معلمان در ايران ، آمريکا ، سنگاپور و انگلستان اشاره کرده است و مشخص شده که  

ها تجديد نظر شود برنامه  بايد در  و  داند  با ديگر کشورها  فاصله زيادي  الکترونیکی   برنامه هاي کیفیتی  از لحاظ  ايران  )شاه   آموزگاران 

 (. 8: 1393محمدي، 

  که   داد  نشان  جينتا.  گرفت  صورت  رانیدب  و   معلمان  توسط  شاد  وهیش  از  استفاده  تجربه  مورد  در  ي رضو  توسط  ی پژوهش  ،1399  درسال

  ي ها  يفناور  از   استفاده  در   مهارت  و   عالقه  زان یم  ی ول   بود  متوسط  حد  در  يمجاز  آموزش  يبرا  شاد  شبکه  از  رانیدب   و   معلمان  استفاده  زانیم

 (. 123،  1399)رضوي،    بود  متوسط  از  تر  نيیپا  ي مجاز  آموزش  ی اثربخش  به   آنان  باور  که  است  ی حال  در  نيا.  بود  متوسط  حد  از  باالتر  ی تالیج يد

توسط موالئی قولنجی در خصوص بررسی چالش ها و مشکالت تدريس در فضاي مجازي در ايام شیوع ويروس    1399پژوهشی در سال  

کرونا از ديدگاه معلمان انحام شد. نتايج نشان داد که عدم سواد رسانه اي، نگذراندن دوره هاي ضمن خدمت آموزش مجازي، ضعف دانش 

درک آموزش محازي، عدم همکاري برخی از والدين و مشکالت نرم افزاري در دسترسی به منابع آموزشی در شبکه شاد از   آموزان از

چالش ها بودند و معلمان خواستار ارتقاء سطح سواد و صالحیت هاي خود از طريق برگزاري دوره هاي آموزش مجازي شدند )موالئی  

 (. 68: 1399قولنجی، 

  جينتا.  شد  انجام  ادش  شبکه  در  معلمان  سيتدر  به  مربوط  ي ها  تیصالح  مورد  در  همکاران  و   فر  انیب  توسط  ی پژوهش  ،1399  سال  در

 شاد   برنامه  يها  ساخت  ريز  و   يکار  وجدان  ،يمجاز  سيتدر  يبرا   زهیانگ  و   عالقه  الت،یتحص  سطح  و   تجربه:  رینظ   ی عوامل  که  کرد  مشخص

 (. 121:  1399)بیان فر و همکاران،  بود موثر آنان تیخالق  شي افزا  بر آن در محتوا دیتول به توجه و 
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در مدارس پرداخت. نتايج    19به بررسی برگزاري دروس عملی تربیت بدنی به صورت مجازي در پاندومی کوويد    1399هنرور در سال  

نی هويت خود را از دست  نشان داد که مربیان از برگزاري کالس ها به صورت مجازي رضايت نداشتند و در اين بین شرايط درس تربیت بد

 (.211: 1399)هنرور، داده است و فقط ارائه انواع تمرينات ورزشی بصورت مجازي و اجراي آن در خانه موثر بوده اند

در پژوهش خود نشان دادند که فوايد آموزش هاي مجازي براي فراگیران در برگیرنده مواردي نظیر:   1399زمانی و پور آتشی در سال 

رکز بر مطالب بودتد و معايب هم شامل: سختی تايپ و مزينه نسبت به آموزش هاي حضوري، قدرت يادآوري مطالب و تکاهش وقت و ه

: 1392)زمانی و پورآتشی،  کار با فضاي محازي، استرس قطع برق و اينترنت و عدم بازخورد مناسب مدرسان به آزمون هاي فراگیران بودند

212 .) 

دانش آموزان صورت گرفت.    ي ریادگيدر خصوص شبکه شاد و    يد یآغاج و شه  القوزي  ياريد  توسط محم  ی ، پژوهش1399در سال  

دانش   يازهایتعارض محتوا با ن  ا،یشاد، نحوه تعامل با اول  ي ساخت ها  ريمعلمان، ز  ي معلمان، وجدان کار  زهینشان داد که عالقه و انگ  جينتا

 (. 30: 1399ي، دیآغاج و شه القوزي ياريمحمد )دانش آموزان درشاد بودند يریادگيدر  موثرعوامل  نيآموزان از مهمتر

)   .  چالش هاي مالی 1در پژوهش خود به اين نتايج رسیدند که چالش هاي آموزش الکترونیکی شامل:    1399دهقان و زاهدي در سال  

) کمبود ذخیره داده ها، مسئله امنیت و حفظ اطالعات   ی . چالش هاي فن2خريد تجهیزات به روز و بکارگیري آنها و اينترنت کافی و ارزان(.  

دم دانش کافی در تولید محتواي  ع)  . چالش هاي مهارتی 3کاربران، اطمینان يیستم ها و سامانه ها وو عدم برخورداري از سرعت اينترنت باال(.  

. چالش 4ان، چالش تدريس دروس عملی(.  درسان، عدم توانمندي کافی تدريس مجازي برخی از مدرسمالکترونیکی و مجازي برخی از  

 (. 208: 1399، دهقان و زاهدي( ))مالکیت معنوي محتواهاي آموزش مجازي تولید شده هاي حقوقی 

شاد   ياينشان داد که مزا  جيانجام شد. نتا  1399معلمان در شبکه شاد در سال    ستهيو همکاران در مورد تجربه ز  ی توسط عباس  ی پژوهش

ارتقاء سواد   ،ی کتب درس  يسرعت انتقال اطالعات و محتوا شي معلمان، افزا يريپذ  تیمسئول ش يافزا  ،ی لیتحص ی شامل: جبران عقب ماندگ

)عباسی و همکاران، نو  يا   وهیبه ش  فیارائه تکال  يدر دانش آموزان برا  تیدر آموزش و پرورش خالق   يريپذ  طافمعلمان، انع  يرسانه ا

1399 :23 .) 

در پژوهش خود به اين نکته اشاره می کنند که در طراحی محیط هاي جديد فناوري مجازي ابتدا بايد   2003در سال    1لیاو و هوانگ 

ويژگیهاي مورد نظر معلمان نظیر: نگرش ها ، باورها ، انگیزش هاي آنان در کنار ساختار آموزش و تعامالت و همچنین ابزار جديد و مناسب 

 (. 763: 2003)لیاو و هوانگ، و ارتباطات توجه کامل کردفناوري اطالعات 

در پژوهش خود به اين نتیجه می رسد که در اغلب محیط هاي يادگیري الکترونیکی پیشرفته در مدارس دوره   2وانگ  2003در سال  

به کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات  ابتدايی ، تعامل يادگیرندگان با هم و تعامل يادگیرندگان با آموزشگران و معلمان و نوع نگرش آنها  

 (. 8۵: 2003)وانگ، در زندگی روزمره خود از مهمترين ويژگیهاي مطلوب می باشند

با هدف تعیین نگرش يادهندگان و يادگیرندگان موفق در   فضاي فناورانه  در مطالعه موردي در برنامه هاي    200۵در سال    3پار و ديويد

دوره هاي الکترونیکی و بررسی داليل موفقیت آنها با توجه به ويژگیهاي خود در اين دوره ها در مقايسه با دوره هاي حضوري نشان داد که  

:  200۵، پار و ديويد)گیري الکترونیکی بوده استعالقه فردي ، میزان زمان و نوع آموزشهاي مجازي ز مهمترين داليل برنامه هاي محیط ياد

68 .) 

در زمینه دوره هاي کارآموزي دانشجو معلمان در زمینه آموزش مجازي قبل از استخدام براي دانش آموزان ابتدايی    4، کیم 2020در سال  

معلمان در چهار مرحله يعنی کسب تجارب، همزمان با شیوع کرونا پژوهشی انحام داد. نتايج نشان داد که ويژگیها و شايستگی هاي دانشجو 

آماده سازي، اجرا و بازخورد آموزش مجازي نمايان می شود و اين امر می تواند فرصت هايی را به منظور تعامل اثربخش و مفید و تامل در 

زش مجازي و ابزارهاي ارتباطی  مورد چگونگی ارتقاء اين صالحیت ها و ويژگیها براي بهینه سازي رشد و يادگیري در دوره ابتدايی با آمو

 (. 1۵6:  2020آنالين را فراهم کند)کیم، 

 
1 Liaw & Huang  
2 Wang 
3 Parr & David 
4Kim 



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

با مطالعه و بررسی تحقیقات فوق، مشخص شد که بین تحقیقات با هم، همخوانی مطلوبی وجود دارد. جنبه نوآوري پژوهش محققان 

 و در سطح مبتدي ، میانی و متخصص علمی  و تعلیمی    ،  حاضر اين است که صالحیت هاي معلمان را به طور جامع تر و کامل تر درسه بُعد فنی 

 درمنطقه موسیان در استان ايالم  و در بین معلمان تک پايه دوره ابتدايی که وقت و ساعات بیشتري را به آموزش مجازي در مقايسه با ديگر 

ص کردن ابعاد مختلف آموزش مجازي،  دوره هاي تحصیلی می گذرانند بررسی کرده است . نتايج نهايی پژوهش می تواند عالوه بر مشخ 

همچنین سطح معلمان را در اين حوزه مشخص کرده و ضمن روشن نمودن نکات قوت ابعاد مختلف آموزش مجازي معلمان، نکات ضعف  

 ابعاد را هم مشخص نمايد. 
 

 پژوهش    هدف اصلی

ايام  استان ايالم در    در  منطقه موسیان  )معلمان تک پايه تحصیلی(  مجازي معلمان ابتدايی زش  موهاي آ صالحیت  شناسايی  هدف کلی:  

 1401/1400در شبکه شاد در سال تحصیلی  شیوع اپیدمی ويروس کرونا 
 

 اهداف فرعی  

 در شبکه شاد در سه سطح مبتدي، میانی و متخصص  ابتدايی  میزان صالحیت فنی آموزش مجازي معلمان شناسايی  -

   ابتدايی در شبکه شاد در سه سطح مبتدي، میانی و متخصص میزان صالحیت علمی مجازي معلمان شناسايی  -

 در شبکه شاد در سه سطح مبتدي، میانی و متخصص   ن ابتدايی میزان صالحیت تعلیمی مجازي معلما شناسايی  -

 

 سواالت پژوهش  

  ی فن  يبا مولفه    متناسب  1400-1401    ی لیدر سال تحصيی منطقه موسیان در شبکه شاد  معلمان ابتدا  يآموزش مجاز  تیصالحمیزان  _1

 ( قرار دارد؟ی و متخصصانیم ،ي)مبتد از سطوح کيدر کدام 

  ی علم   يبا مولفه    متناسب  1400-1401    ی لیال تحصشبکه شاد در سدر    منطقه موسیان  يی معلمان ابتدا  ي آموزش مجاز  تیصالحمیزان  _2

 ( قرار دارد؟ی و متخصصانیم ،ي)مبتد از سطوح کيدر کدام 

ابتدا  يآموزش مجاز  تیصالحمیزان    _3  يبا مولفه    متناسب  1400-1401    ی لیسال تحصشبکه شاد در  در    منطقه موسیان  يی معلمان 

 ( قرار دارد؟ی و متخصصانیم ،ي)مبتد  از سطوح کيدر کدام  ی میتعل

 

 مبانی نظری  

ر نظام هاي آموزشی نیازمند وجود مراکز و مراجع معتبر براي نظارت بر صحت محتوا  هاي نوين مجازي د از فناوريبهره مندي صحیح 

انش هاي الکترونیکی و روش هاي آن است. عالوه بر اين ، تاکید بر نسبت سود به هزينه ، تطبیق با نیازهاي بومی و موقعیتی و مديريت بهینه د

 مورد نیاز است.  يمجازفناوري اطالعات و ارتباطات 

نسل اول ،    -1دوره را می توان نام برد.    ۵در بررسی تاريخچه نسل هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مجازي در نظام هاي آموزشی  

اديو و  نسل دوم ، رسانه هاي جمعی ر  -2بنا شده بود.    1کتب هاي درسی و جزوات راهنمايی بودند که بر پايه عقايد روانشناسی رفتارگرايی

نسل سوم ، توجه به ارتباطات و تعامالت همزمان و غیر همزمان انسانی   -3بود.  2تلويزيون تولید شدند که مطابق با نظريات يادگیري شناختی 

زيابی  نسل چهارم ، در اين نسل با  -4مورد تاکید قرار گرفت. در اين نسل ايجاد و بازسازي دانش و برنامه هاي درسی مسئله محور ايجاد شد.  

نسل پنجم، در اين   -۵گسترش يافت.    4اطالعات و ارتباطات رايانه اي و قدرت پردازشگري سیستم ها   3اطالعات محتوايی ، ظرفیت تعاملی 

: يادگیري هاي هوشمند  فناورانه  6، مديريت شبکه هاي اطالعاتی   ۵نسل مسائلی نظیر  ، يادگیري الکترونیکی ، شهروند   7، هوش مصنوعی 
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فناورانه   و عوامل خودکار  ايجاد گرديد   1الکترونیکی  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  معنايی در  اشتراک  نوعی  و  قرار گرفت  مورد توجه 

 (. 12۵: 1384)سرکارآرانی و مقدم، 

و محیط هاي يادگیري مجازي   علمی فناورانه و  اطالعات و ارتباطات در حوزه فضايهاي نوين در بررسی ويژگیهاي کاربردي فناوري 

 در نظام هاي آموزشی  می توان به مواردي همچون : نگاه جامع و عادالنه ، انعطاف پذيري ، گروه بندي ، آموزش  و تسلط يابی اشاره نمود. 

اصالح روش ها ، اولويت بندي ، فهم همچنین می توان به مزايايی نظیر : افزايش انگیزه همگانی ، غنی سازي ، توسعه حرفه اي مجازي،  

محوري ، استمرار و تداوم ، افزايش سرعت و انتقال يادگیري ، افزايش دقت يادگیري ، کاهش اندازه فیزيکی مخازن اطالعات ، جلوگیري 

ان و همگانی به منابع و  از اعمال سلیقه ، ارتباطات راه دور ، کاهش هزينه ها ، کیفیت بخشی به برنامه هاي آموزشی و درسی ، دسترسی آس

  محتواهاي اطالعاتی ، روز آمد بودن سیستم هاي آموزشی ، ايجاد نوآوري در برنامه هاي درسی ، استفاده از تجارب بین المللی و باز آموزي 

 معلمان اشاره نمود.  آموزش مجازي حرفه اي صالحیت هاي 

پديده هاي بشري و طبیعی ، موضوع پرسش و انديشه فلسفی قرار    فناوري اطالعات و ارتباطات پديده اي بشري است و همچون ساير

می گیرد. مالحظات و تالش هاي فکري فیلسوفان در قلمرو فلسفه فناوري اطالعات و ارتباطات در نظام هاي آموزشی اين نکته را آشکار  

رويکرد در مورد    3يد. در يک نگاه می توان  می سازد که در اين حوزه نیز می توان به ژرف انديشی پرداخت و اعماق فلسفی آن را کاو 

فناوري اطالعات    -1و فناورانه محیط يادگیري الکترونیکی را بررسی کرد:    علمی فلسفه فناوري اطالعات و ارتباطات با تاکید بر حوزه فضاي  

ک سويه بر نظام هاي آموزشی دارد.  : در اين نگاه فلسفی فناوري اطالعات و ارتباطات تاثیري مهم و ي2خنثی  –و ارتباطات امري طبیعی  

همچنین نحوه استفاده از ابزارهاي فنی فناوري اطالعات و ارتباطات در حوزه يادگیري الکترونیکی سودمندي و يا مخرب بودن آن را تعیین  

ود و نقشی در مقام تولید و  می کند. در اين ديدگاه ، مسئولیت مسئوالن آموزشی فقط در مقام بکارگیري اين ابزار فنی و خنثی نمايان می ش

: در اين ديدگاه ، فناوري اطالعات و   3ارزشی تک –فناوري اطالعات و ارتباطات امري فرهنگی  -2نوآوري يادگیري الکترونیکی ندارند.  

ف  بودن بیرون می آيد. در اين ديدگاه  ناوري ارتباطات در يک چارچوب فرهنگی و ارزشی معین و خاصی رشد کرده و از حالت خنثی 

اطالعات و ارتباطات به عنوان رابطه اي دوجانبه ناشی از عقالنیت ابزاري الکترونیکی می باشد. در اين ديدگاه تخريب و تحريف ارزشها و  

فرهنگ حاکم بر نظام آموزشی به علت فن ساالري الکترونیکی تحت تاثیر قرار گرفته و مسئوالن آموزشی عالوه بر مصرف فناوري اطالعات 

فناوري اطالعات و ارتباطات امري طبیعی    -3تباطات خود هم به تولید و نوآوري آن بويژه در نحوه يادگیري الکترونیکی اقدام می کنند.  و ار

: فناوري اطالعات و ارتباطات در اين ديدگاه فلسفی، ريشه در طبیعت و انديشه انسانی و نیز فرهنگ جامعه دارد.  4ارزشی   چند  و   فرهنگی   –

اين ديدگاه ويژگی چند ارزشی و تاثیر ارزش ها و عاليق مختلف انسان بر فناوري اطالعات و ارتباطات و نحوه يادگیري آن تاثیر دارد.  در  

مسئوالن آموزشی در اين ديدگاه هم نقش مصرف کننده و هم تولید کننده محتوا يادگیري را دارند و می توانند خصايص ارزشهاي چند  

ديدگاه فلسفی فناوري اطالعات و ارتباطات می توان    3اوري اطالعات و ارتباطات نمايان سازند. با توجه به بررسی اين  گانه خود را در فن

گفت ديدگاه سوم ديدگاه جامعی براي فناوري اطالعات و ارتباطات در حوزه فضا و محیط هاي فاوا براي معلمان در نظام هاي آموزشی می  

 (. 84: 1381تواند قلمداد شود ) باقري،

ديدگاه    -1هم نام برد.  در زمینه فناوري اطالعات و ارتباطات در حوزه آموزش مجازي  ديگر فلسفی    دگاه و مبانی  دي  3می توان از  

ا  )فن گرايانه( : در اين ديدگاه ابداع و رشد فناوري اطالعات و ارتباطات امري واقعی و عینی می باشد و اقدامی مهم براي رفع نیازه  ۵مدرنیزم

نجر است. در اين ديدگاه ابزارهاي فنی فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان تنها وسیله فکر و يادگیري انسان قلمداد می شود. اين ديدگاه م

: اين ديدگاه بیان می دارد فناوري   6ديدگاه انتقادي   -2به جبر فناورانه ، آموزش هاي مجازي و حذف حضوري معلم در کالس می شود.  

و اطالع نظام هاي آموزشی غالب کرده  بر  را  اقتصادي خاصی  و  و ارزش هاي حاکم سیاسی  فرايندي است که هنجارها  ارتباطات  و  ات 

وضعیت تاسف باري را ايجاد نموده است. اين ديدگاه نگاهی استراتژيک دارد و به نقد اساسی تمامی موارد از جمله فناوري اطالعات و  
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: اين ديدگاه به فناوري اطالعات و ارتباطات،  1ديدگاه پست مدرنیزم  -3یران و دانش آموزان می پردازد.  ارتباطات و نحوه يادگیري فراگ

جامع    فهم  تواند  می   ديدگاه  اين  رسد  می   نظر  به.  دارد  طرفانه  بی   و   همترازي  –  تنوع  –  پويايی   –  زدايی   کلیت  –  دگرگونانه  – نگاهی تفسیري  

و فناورانه محیط يادگیري الکترونیکی در نظام هاي آموزشی را ارائه نمايد )    علمی تري از فناوري اطالعات و ارتباطات در حوزه فضاي  

با توجه به مطالب فوق، بايد گفت در چنین فضاي   (.213:  138۵، ترجمه زارعی زوارکی و صفايی موحد،  2003،    2گريسون و اندرسون  

یط هاي آموزشی، معلمان می بايست خود را به صالحیت هايی مجهز کنند که اين صالحیت ها می توانند پشتوانه مبانی فلسفی،  مجازي در مح 

 ، فردي و فرهنگی آنان نسبت به آموزش مجازي شود.  اجتماعی، ارتباطی، عاطفی 

 
 صالحیت هاي آموزش مجازي معلمان در شبکه شاد در زيست بوم جديد در ايام کرونا   .1شکل

 

 شناسی   روش

ر بوده و از نظ   پیمايشی   -و به شیوه توصیفی    4و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردي   3اين پژوهش از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کمی 

کنترل متغییرها از نوع غیر آزمايشی می باشد. روش آماري هم با توجه به اينکه هدف شناسايی صالحیت هاي آموزش مجازي و مولفه    میزان

جامعه آماري اين پژوهش را کلیه معلمان  شود.  می  استفاده    ۵روش تحلیل عاملی وابسته و    tاز روش  هاي مرتبط با اين صالحیت ها است،  

می باشد و براساس جدول   معلم  221است. تعداد جامعه    بوده  1400-1401در سال تحصیلی    منطقه موسیان در استان ايالم  دوره ابتديی در
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 ...معلمان ررسی سنجش صالحیت هاي آموزش مجازيب  ___________________________________________________________

 

 

ابزار نفر( براساس روش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب می گردد.    3۵نفر و مرد    ۵۵نفر )زن    9۵( حجم نمونه  1970کرسجی و مورگان )

از نمره   2با مقیاس پنج گانه لیکرتآمار توصیفی ) درصد و فراوانی( و و با شاخص هاي  1محقق ساخته  اندازه گیري اطالعات هم پرسشنامه

وده که در زمینه صالحیت  )عالی، خوب، متوسط، ضعیف و بسیار ضعیف( با اجراي پرسشنامه بصورت محرمانه براي نمونه معلمان مورد نظر ب

در حوزه کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات و آموزش هاي    طح مبتدي، میانی و متخصصبا س  هاي مجازي فنی، علمی و تعلیمی معلمان

است، متغییر مستقل ابعاد سه گانه فنی، علمی و تعلیمی و متغییر وابسته   3چون پژوهش از نوع غیرآزمايشی    مجازي در دوران کرونا بوده است.

 سطوح سه گانه مبتدي، میانی و متخصص می باشند.  

 

 ا یافته ه لتحلی

در سه بُعد  فنی، علمی و    از ديدگاه خود معلمان    اين پژوهش به دنبال بررسی صالحیت هاي آموزش مجازي معلمان  در ايام کرونا

تعلیمی و در سطح مبتدي ، میانی و متخصص است . صالحیت هاي فنی معلمان شامل مولفه هاي : انتخاب رسانه آموزش مجازي،  توسعه  

و منابع زير ساخت ها و تامین سخت افزار و تجهیزات مورد نیاز ، تولید و سازماندهی مطالب و محتواي مجازي ، برنامه هاي نرم افزاري  

  آموزشی ، تسلط بر کار فنی و شبکه هاي مختلف مجازي و شبکه شاد ، تسلط کار با اينترنت، کار با کامپیوتر، کار با تلفن همراه هوشمند،  

دانش آموزان رنگ، الگوها، نقشه ها و   يبرا  ي مجاز  سيجذاب و بانشاط تدر  طینمودن مح   ا یمه،  توجه به موقعیت و زمینه يادگیري مجازي

. صالحیت هاي علمی در برگیرنده مولفه هايی نظیر: معنی دار کردن فرايند   يمجاز  ی ح ها و لگوها( ، توسعه و به روز نگه داشتن دانش فنطر

يادگیري مجازي، رشد و توسعه دانش و مهارت کار و مهارتهاي ارتباطی و مجازي با دانش آموزان ، مشارکت، خالقیت، نوآوري و توانمندي 

اعتماد به نفس، مسئولیت پذيري ، توانايی غلبه بر موانع موجود آموزش هاي مجازي فعلی، طرز نگرش و تفکر مثبت در مورد   هاي مجازي،

مطابق  يریادگيو مداوم  برنامه درسی منظم میدانش آموزان، تنظ  ی آموزش يازهاین يبرا يمجاز ی ازسنح یزمان ، ن تيريمدآموزش مجازي، 

  یآمادگ  جاديدروس مختلف، ا  نیارتباط ب  يبرقرار  يی توانا  ،يمجاز  سيتدر  نیدر ح  ی و آراستگ  انیداشتن قدرت ب  ي،اهداف آموزش مجاز

به   ی بخش  تیفیک  يتالش برا  ،يکالس دار  يدانش آموزان، وجود و ارائه طرح درس، مهارتها  يبرا  يمجاز  سيتدر  يبرا  يساز  زهیو انگ

اولو  سيتدر  ،يمجاز  سيتدر برا  يبند  تيخالقانه،  دروس  ساير ي،  محاز  سيتدر  يموضوعات  و  معلمان  مدير،  با  مشورت  و  همکاري 

ي نوين همکاران ديگر، توانايی ارتباط مجازي با اولیا، ابراز هیجان و رايزنی با دانش آموزان، مدير و معلمان، استفاده از راهبردها و روش ها

صالحیت هاي تعلیمی  شامل مولفه هاي :  و بازخورد مناسب و ابی و ارائه تکالیف مهارت محور مجازي  تدريس مجازي و روش هاي ارزشی

، مديريت يادگیري الکتريکی،  راهبرد و انتقال مفاهیم يادگیري به دانش آموزان  يادگیري مشارکتی و تیمی مجازي، عالقه به تدريس مجازي

آموزان در   دانشو  ایدرک مقابله با مقاومت اول ي،مجاز يبا هم در فضا ایو اول گرين با همددانش آموزا ی ارتباط منطق يبرقرارحل مسئله ، 

رويه خود گردان و خود دستیاب جستجوگري  ،  ، محیط خود راهبر و هدايت گري امر يادگیري مجازييمجاز  سيمقابل با آموزش و تدر

با استفاده از    منطقه موسیان  يی اين صالحیت ها در معلمان ابتدايی بررسی و شناسا  امجازي در شیوه آموزش مجازي که در اين پژوهش ب

سوال مشخص در مقیاس پنجگانه لیکرت با استفاده از    41صالحیت( بصورت    41طراحی پرسشنامه محقق ساخته بر اساس همین مولفه ها )

ح مبتدي، میانی و متخصص براي هر کدام از روش تحلیل عاملی )شناسايی عوامل مختلف صالحیت هاي فنی، علمی و تعلیمی و تعیین سطو

صالحیت هاي نامبرده آموزش مجازي معلمان در شبکه شاد( و با شاخص هاي آمار توصیفی )درصد و فراوانی( در ايام کرونا و آموزش  

 هستیم.هاي کامال غیرحضوري و مجازي 
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 نتیجه گیری و راهکارهای عملی                                                                               

در عصر ظهور فناوري اطالعات و ارتباطات به طور عام آنچه مشخص است اين است که يافته هاي جديد علمی ، مرزهاي مکانی و 

شوند ، مسلم است که همه ابعاد زندگی انسان از جمله   ی ی در دورترين نقاط جهان منتشر مجغرافیايی را در هم ريخته و در مدت کوتاه

آموزش و يادگیري دگرگون شده است. امروزه با دستاوردهاي جديدي در کاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در حوزه آموزشی روبه 

يادگیري را    –کیب فناوري اطالعات و ارتباطات در فرايندهاي ياددهی  رو هستیم. در بسیاري از کشورهاي جهان ، مراحل متفاوتی از تر

ويکردهايی نظیر: آموزش از راه دور ، يادگیري الکترونیکی و مدارس و دانشگاه  ردنبال می کنند. در حالی که بحث روي ارزش حقیقی  

شايد اين موضوع براي همگان روشن است که فناوري    مجازي در برابر رويکرد سنتی آموزش و يادگیري چهره به چهره به شدت باال گرفته ،

است. به  و تدريس  يادگیري    –اطالعات و ارتباطات داراي توان بسیار بااليی براي ايجاد تغییرات اساسی در روش ها و الگوهاي ياددهی  

امکانات فناوري اطالعات و ارتباطات موازات توسعه فضاهاي مجازي در جوامع پیشرفته ، جوامع در حال رشد نیز در انديشه بهره گیري از  

ه  به ويژه فضاهاي مجازي و شبکه اي به فراهم آوردن امکانات سخت افزاري و نرم افزاري اقدام نموده اند. الزامات اجتماعی از جمله نیاز ب 

دان نموده است. انسان امروزه  آموزش بیشتر ، انفجار دانش ، شهروند الکترونیک در جامعه مدرن در اين کشورها ضرورت اين کار را دو چن

جمله    در جامعه اطالعاتی مبتنی بر اقتصاد دانش محور در هر لحظه بايد خود را براي رويارويی با تغییرات فزاينده جديد غیر قابل پیش بینی از

و مراکز آموزشی آماده سازد. م بر آموزش هاي مجازي در مدارس  تاکید  و  به عنوان شیوع کرونا و عدم آموزش هاي حضوري  علمان 

آموزشگران بايد ياد بگیرند که چگونه افکار کهنه روش يادگیري سنتی را دور بريزند و چگونه و در چه زمانی افکار جديد را به شیوه  

کرونا   يادگیري جديد و مدرن جايگزين کرده و بايد ياد بگیرند که چگونه در فضاي فناورانه اطالعاتی متغییر و در حال تحول بويژه در ايام

، ياد بگیرند. در چنین شرايطی ، بهترين راه حل اين است که نظام هاي آموزشی ، مسئولیت يادگیري را برعهده خود فراگیر گذارند و بدون 

(، مهمترين صالحیت هاي حرفه  1صالحیت نامبرده در )شکل   41دخالت مستقیم معلم، فراگیر خود بتواند ياد بگیريد. نتايج نشان داد که از  

. صالحیت هاي فنی که شامل؛ انتخاب رسانه آموزشی مناسب براي تدريس مجازي،  1اي مجازي معلمان در ايام کرونا به ترتیب عبارتند از:  

. صالحیت 2تولید و سازماندهی محتوا و منابع آموزش مجازي، تسلط بر کار فنی با شبکه شاد و توجه به موقعیت و زمینه يادگیري مجازي بود  

که شامل؛ رشد و توسعه مبانی سواد رسانه اي، معنی دار کردن يادگیري مجازي، خالقیت و نوآوري در تدريس مجازي، نحوه   هاي علمی 

مديريت زمان، چگونگی قدرت بیان، ايجاد آمادگی و انگیزه سازي براي شروع تدريس مجازي، توانايی مهارتهاي کالس داري مجازي،  

ازي، استفاده از روش هاي نوين سنجش و ارزشیابی آموزشی مجازي و استفاده از تکالیف مهارت استفاده از روش هاي نوين تدريس مج 

بود   به دانش آموزان  بازخورد  نحوه  ارائه  و  قابل 3محور  مفاهیم  انتقال صحیح  تعلیمی که دربرگیرنده مواردي همچون؛  . صالحیت هاي 

و همچنین دانش آموزان با هم و اولیاء با همديگر، کنترل محیط خود راهبر مجازي يادگیري، برقراري ارتباط منطقی  با دانش آموزان، اولیاء  

مشخص    و نحوه هدايت گري يادگیري مجازي دانش آموزان و نحوه اجراي يادگیري مشارکتی و تیمی در کالس درس مجازي بود. همچنین

طح میانی  )متوسط( قرار دارند و با نقطه مطلوب )سطح  شد که بر اساس میانگین مقیاس لیکرت، معلمان در هر سه صالحیت مذکور در س

  و   یدوانمتخصص( فاصله زيادي دارند و بدين صورت سواالت پژوهش پاسخ داده شده است. نتايج اين پژوهش با تحقیقات و مطالعات  

  ( 2020)  میک  و (  2003)  هوانگ   و   او یل  ،(1399)  همکاران  و   ی عباس   ،(1399)  يزاهد  و   دهقان  ،(1399)  ی قولنج   ی موالئ  ،(1392)  همکاران

 مطابقت و همخوانی دارد.  

                                                                  در ادامه به مهمترين توصیه ها و پیشنهادهاي عملی براي ارتقاء اين صالحیت ها در ايام پسا کرونا اشاره می شود:                      

باشد نه نگاهی   ، نگاهی جامع نگري حاکمو ارتباطات در نظام هاي آموزشی و براي معلمان  ناوري اطالعاتدر ف حتما    توصیه می شود  -1

يک سونگري صرف فنی و مهارت آموزي خاص. در اين مورد بايد به مواردي نظیر: تفاوت هاي موقعیتی، اجتماعی و فرهنگی مناطق، 

زمینه توجه کرد و به نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در افزايش روحیه خالقیت، نقد،    مدارس و مراکز آموزشی و بومی سازي در اين

 توجه الزم را داشت. مجازي بررسی و پرسش در ذهن معلمان به عنوان ياددهندگان و راهنمايان آموزش 

بايد توجه داشت فناوري اطالعات و ارتباطات در قالب آموزش هاي مجازي در نظام هاي آموزشی ، محصول دانش و عمل انسان    -2

است نه تولید کننده دانش براي معلم، به عنوان يک انسان. اين آموزش ها بايد در خدمت بهره وري، کارايی و اثربخشی تدريس نظري و 

 س درس مجازي باشد.  عملی مطلوب معلمان در کال

پیشنهاد می شود که در آينده و ايام پسا کرونا همه مدارس و همچنین معلمان، از لحاظ ارائه آموزش هاي مجازي سطح بندي شده    -3

 گیرد.  و تالش نمود که از سطح مبتدي به میانه و سپس متخصص ارتقاء يابند و اين امر در ارزيابی شغلی و ارتقاء شغلی معلمان مد نظر قرار
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آموزشی، بايد توجه داشت که فناوري اطالعات و ارتباطات در نظام هاي آموزشی، مستلزم بررسی دانش اجتماعی، فرهنگی، تاريخی،    -4

 خالقی و جهان شناختی جوامع است. تربیتی، ا

و گسترش يادگیري و دانش    بايد توجه نمود که فناوري اطالعات و ارتباطات، مستلزم ارزيابی و بررسی نتايج آن در جهت بسط  -۵

بر پايه ارزيابی تجربیات پیشین در ايام کرونا همراه با ارزيابی احتمالی نسبت    در نظام هاي آموزشی است. در اين مورد می توان  مجازي  افزايی 

 عمل نمود.  به آينده و پسا کرونا 

وره ابتدايی، بايد بر هدفهاي وسیع دوره ابتدايی نسبت  در فناوري اطالعات و ارتباطات براي آموزش هاي مجازي توسط معلمان در د  -6

، تقويت به سمت اجتماع، ملت و جهان، احساس امنیت و رضايت خاطر، توجه اعتدالبه دانش آموزان نظیر: رشد همه جانبه، تنوع فعالیتها،  

يادگیري براي زندگی واقعی دانش آموزان  هارتهاي اجتماعی و ايجاد فرصت سازي يادگیري و رشد معنی دار کردن ، مبه مهارتهاي اساسی 

 در محیط اطراف توجه نمود.

در فناوري اطالعات و ارتباطات براي آموزش هاي مجازي توسط معلمان، بويژه در دوره ابتدايی بايد به مواردي نظیر: اعتماد به نفس    -7

ی،  توسعه زير ساخت هاي آموزش  رسان هاي اجتماعی مجازي مل  ی و پیامشبکه هاي اينترنت  ،ملی، اتکاي به نیروهاي بومی، ايجاد اينترنت ملی 

مجازي، مشارکت و همکاري همگانی، خالقیت، مهارت آموزي، انگیزش، توانمندسازي، محیط تعاملی و همکارانه، تسهیل گري، مديريت 

 ا توجه الزم و کافی را نمود.از طرف ديگر در پسا کرون دانش آموزاناز يک طرف و و افزايش انگیزه معلمان يکپارچه و تشويق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

 منابع

ادراک از آموزش هاي مجازي در دوران (،  1399ابطحی فروشانی، سیده آسیه، کتابی فشکی، مريم، میرزائی عباس آبادي، حامد )  -
 ، دومین کنفرانس مهندسی صنايع، اقتصاد و مديريت.کرونا

، شماره   سی و دوم دوره، مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ( ، فلسفه فناوري و آموزش فناوري ، 1381باقري ، خسرو ) -

1 ،98-7۵  . 

در    يی معلمان خالق در مدارس ابتدا  سيدر تدر  تیها و عوامل خالق   نهیزم(،  1399)  فاطمه، صادقی، سمیه، اسعدي،  ببان فر، فاطمه  -
 . ی تیو علوم ترب ی روانشناس ی پژوهش ی علم ی مل شيهما نی، پنجمشبکه شاد

 .همايش معلم در عصر دانايی ( ، مهارتهاي مورد نیاز معلمان در عصر دانايی ، 1388حجتی ، الهام ) - 

 يی ابتدا  دوره  آموزان  دانش  نظر  از  شاد  يمجاز  يفضا  در  يریبادگ  و   آموزش  تیفیک  ی بررس  ،(1399)  سعدا  ،ی میرح  زهره،  لو،  حمزه  -

  ، 29  شماره   سوم،  دوره  ،پرورش  و   آموزش   و   ی تیترب  علوم  ،ی روانشناس  در  نينو  ي ها شرفتیپ  مجله  ،1398  - 99  ی لیتحص  سال دوم  مسالین  در

14- 1 . 

  در   خوزستان  استان  تحربه:  رانیدب  و   معلمان  توسط(  شاد)  آموزان  دانش  ی آموزش  شبکه  از  استفاده  زانیم  ،(1399)  عباس  دیس  ،يضور  -

 . چهارم  ی صنعت انقالب در یپژوهش و  ی آموزش نينو يکردهايرو  ی مل مناریس ،19 -ديکوو  ی دمیاپ دوره

همايش : چالش ارزيابی و نتايج، تهران: 19(، استراتژي آموزش الکترونیکی در بحران کوويد 1399زمانی، اصغر، پورآتشی، مهتاب ) -
 . 19-ملی تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجراي آموزش الکترونیکی در بحران کوويد

همايش ملی تبادل  : چالش ها و فرصت ها، تهران:  19-ی در عصر کوويد  (، آموزش الکترونیک1399دهقان، زينب، زاهدي، هادي )  -
 .  19-تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجراي آموزش الکترونیکی در بحران کوويد

، امام جمعه ، سید محمد رضا ، احمدي ، غالمعلی )  -  فناوري    ( ، بررسی و تدوين1392دوائی، شیرين  مهارتها و صالحیت هاي  

- 146،    1، سال اول ، شماره    فصلنامه نظريه و عمل در برنامه درسی طالعات و ارتباطات مورد نیاز معلمان در فرايند آموزش و پرورش ،  ا

123  . 

  نشر نی ( ، فناوري براي آموزش) قابلیت ها ، پارامترها و چشم اندازها ( ، تهران ، 1384سرکارآرانی ، محمد رضا ، مقدم ، علی رضا ) - 

. 

فردين، محمد علی )  - ها،  1399سلیمی، سمانه،  ها و چالش  بر فرصت  تاکید  با  فصلنامه  (، نقش ويروس کرونا در آموزش محازي، 
 .  49-60(،  30) 2، دوره هشتم، شماره موزشگاهی و مجازيپژوهش در يادگیري آ

، دوره هجدهم آموزش ابتدايی  رشد مجله ( ، صالحیت هاي و شايستگی هاي آموزگاران در عصر حاضر ،1393شاه محمدي، نیره ) -

 .  8-13(، 142)پیاپی  1، شماره 

اولین  آموزش مجازي معلمان در پی شیوع ويروس کرونا،  (، بررسی نقش  1399شفیعی سروستانی، مريم، صفري سهل آبادي، مريم )  -
  کنفرانس ملی پژوهش هاي کاربردي در فرايندهاي تعلیم و تربیت.

( ، تامل در صالحیت هاي حرفه اي  1393عباباف ، زهره ، فراستخواه ، مقصود ، مهر علیزاده ، يداله ، فتحی واجارگاه ، کوروش )  -

 .1۵7- 182، 2، دوره ششم ، شماره مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز ، معلمان در مطالعات برنامه درسی 

  در   سيتدر  يها  چالش  و   ها  فرصت  از  يی ابتدا  دوره  معلمان  ستهيز  تجربه  ،(1399)  ، حجازي، الهه، حکیم زاده، رضوانمهیفه  ،ی عباس  -

 . 1 -24 ،3 شماره هفتم، دوره  ،ی پژوهش سيتدر ی علم فصلنامه ،ی شناس داريپد مطالعه کي(: شاد) آموزان دانش ی آموزش شبکه

، ترجمه اسماعیل زارعی زوارکی ، سعید صفايی موحد   21يادگیري الکترونیکی در قرن  ( ،  2003گريسون ، دي ، آندرسون ، تري )  -

 موسسه انتشاراتی علوم و فنون .( ، تهران ، 138۵)
  ی، مجله مطالعات روانشناسدانش آموزان  يریادگيو    شرفتی (، شبکه شاد، پ1399)  دیحم  دی س  ،يدیآغاج، قاسم، شه  القوزي  ياريمحمد    -

 . 1-32، ۵4شماره  ،ی تیو علوم ترب
همايش ملی تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز  (، سواد اطالعات و رسانه ها و يادگیري الکترونیکی، تهران:  1399مشايخ، فريده )  -

 . 19-در اجراي آموزش الکترونیکی در بحران کوويدآموزشی 

 ، تهران ، انتشارات مدرسه.  صالحیت هاي حرفه معلمی ( .  1388ملکی ، حسن ) -
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 بررسی جالش ها و مشکالت تدريس فضاي مجازي در ايام شیوع ويروس کرونا از ديدگاه معلمان،(،  1399موالئی قولنجی، يعقوب )  -

   پژوهش هاي کاربردي در فرايندهاي تعلیم و تربیت.اولین کنفرانس ملی 

همايش ملی تبادل  ،  19(، برگزاري دروس عملی تربیت بدنی به صورت محازي: تجربه اي از پاندومی کوويد  1399هنرور، افشار )  -
 .  19-تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجراي آموزش الکترونیکی در بحران کوويد

- Kelly, M.G (2002) , National education technology standards for teaches, preparing teachers it 

use technology . Eugene, OR: International Society for Technology in Education (ISTE).  
- Kim, J (2020), Learning and Teaching Online During Covid-19: Experiences of Student 

Teachers in an Early Childhood Education Practicum, International Journal of Early Childhood, Vol. 

۵2, PP: 14۵- 1۵8.  

-konig,J. Jager- Biela, D. Glutsch, N (2020), Adapting to online teaching during covid-19 school 

closure: teacher education and teacher competence effects among early career teachers in Germany, 

European Journal of Teacher Education, Vol. 43, Issue 4, PP: 608- 622. 
- Li, C & Lalani, F (2020), The rise of online learning during the COVID-19 pandemic, WORLD 

ECONOMIC FORUM. 

- Liaw , S & Huang , M (2003) , An Investigation of Users attitudes toward Search Engines as an 

Information Retrieval Tool , Computers in Human Behavior , Vol. 19 . No 6. PP: 751-

76۵.                                                       
- Parr , M & David , L (2005) , A case on the E – Learning Program in the Cicely School District, 

Edgewood College, Education Thesis.                                                                                            
 - Robyn, J.W (2020), Effectiveeness of Virtual Medical Teaching During the COVID-19 Crisis: 

Systematic Review, JMIR Medical Education. Vol. 16, PP: 121-132. 

-Vaillant , D (2007) , Preparing teachers for in clusive education in Latin America , Quarterly 

Review of Comparative Education , Vo. 11. No3.                                    

- Wang, Y.S (2003), Assessment of Learner Satisfaction with Asynchronous Electronic Learning 

Systems, Journal of Information & Management, Vol. 41. PP: 7۵-86. 

-Yildirim , S (2000) , Effects of an educational computing curse on preservice and in service 

teachers : a discussion and analysis of attitudes and use , Journal of Research on Computing in 

Education , Vol. 4, Issue 2. 

 


