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وزارت آموزش و پرورش

 مدرسه در دل خانه
به منظور عدم توقف فرآیند آموزش و یادگیری،

 جامعه جهانی آموزش، شکل دیگری از مدرسه یعنی آموزش مجازی را اجرا نموده است

به قلم :
دکتر زهرا مهربان،
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 (COVID-19)مجموعه مقاالت ،گزارش های تحلیلی و  یادداشت های منتشر شده توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در مواجهه با ویروس کرونا

2

 مدرسه در دل خانه
»به منظور عدم توقف فرآیند آموزش و یادگیری، 

جامعه جهانی آموزش، شکل دیگری از مدرسه یعنی آموزش مجازی را اجرا نموده است«

دکتر زهرا مهربان،
دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

مدرسه به موسسات آموزشی اطالق میگردد که دانش آموزان برای یادگیری در آنجا حضور داشته و به طور 
مستقیم تحت آموزش معلم قرار میگیرند.

در حال حاضر با وقوع رخداد شیوع جهانی کووید 19 و با توجه به آمار منتشره توسط یونسکو تا 28 مارس 2020 
قریب به 1.7 بیلیون دانش آموز در سراسر دنیا از رفتن مدرسه به شکل فیزیکی متداول محروم شده اند و قریب 
به 90% مدارس در حال بسته شدن هستند]1[. لذا به منظور عدم توقف فرآیند آموزش و یادگیری، جامعه جهانی 

آموزش، شکل دیگری از مدرسه یعنی آموزش مجازی را اجرا نموده است.
تجربه آموزش مجازی به دالیل بحران، در جهان تجربه ای نا آشنا نبوده است به عنوان مثال کشورهای آسیایی 
در سال 2003 در مواجه با شیوع بیماری سارس آموزش مجازی را جدی گرفته و برای آن برنامه ریزی نمودند 
و در حال حاضر با بهره مندی از این تجارب و زیر ساخت های از پیش مهیا شده در این عرصه با قدرت و توان 
باالتری ظاهر شده اند. همچنین در برخی از ایالت های آمریکا به دلیل بحران های منطقه ای طوفان کاترینا در 
سال2005 ، و طوفان شن در سال 2012 و ایجاد زیر ساخت های الزم توسط سیستم های آموزشی و کمک های 

شرکت های مربوطه، امکان برپایی آموزش های مجازی در بحران اخیر به خوبی دیده می شود.
در اولین نقاط بحران زده به واسطه شیوع ویروس کرونا یعنی چین و هنگ کنگ وزارت آموزش و پرورش چین 
با  استفاده از تجارب و زیر ساخت های پیشین، همکاری چندین شرکت خصوصی و همچنین برخی از نهادهای 
آموزشی در خارج از چین برای جلوگیری از توقف آموزش از آموزش های مجازی در مقاطع پیش دبستانی تا 

پایه دوازدهم بهره برده و می برد]2[.
در ادامه بحران شیوع کوید 19 در یکی از ایاالت آمریکا]3[ نیز برنامه ای تحت عنوان آموزِش دور از 6 آوریل 
برای آموزش دانش آموزان ابتدایی برای هفته ها، و ماه های آینده و یا حتی تا پایان سال تحصیلی و ارتقاء به 
پابه باالتر اجرا خواهد گردید و بر این اساس کالس های درسی تشکیل میگردند که دانش آموزان و آموزگاران به 
جای حضور در  کالس های واقعی به صورت مجازی در آن حاضر خواهند شد]4[ که به این منظور نظام آموزش 

و پرورش ملزم به تجهیز زیرخواست های الزم برای این مهم گردیده اند.
تغییر جهت به سمت آموزش، مدرسه، و کالس مجازی رویکردی است که در نظام آموزشی ایتالیا، ایران و کره 

جنوبی در این شیوع جهانی نیز مشاهده گردیده است.
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در کره جنوبی که یکی از پیشتازان در زمینه ی آموزش های مجازی است از سال ها پیش یادگیری 
هوشمند]5[ و یا یادگیری همه جا حاضر]6[ برنامه ریزی گردیده است و در نتیجه زیر ساخت های الزم از 

قبل مهیا بوده است.
حقیقت انکار ناپذیر این است که شیوع جهانی بیماری کووید 19 موجب گردیده که آموزش به طور بی 
سابقه و وسعتی جهان شمول، شکل دیگری پیدا کند. به عبارتی مدارس از شکل سنتی خود خارج شده اند 

و خانه های دانش آموزان به مدارس و کالس های درس تبدیل شده اند.
آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران در مقاطعی به دلیل مواجه با بحران هایی محلی، منطقه ای مانند 
زلزله، سیل و پدیده گرد و غبار یا در مقیاسی ملی مانند شیوع جهانی بیماری کووید 19 با مشکل بر پایی 

کالس های درس درمدارس به صورت حضوری مواجه شده است.
در مواجه با بحران جهانی شیوع بیماری کووید 19 و طوالنی شدن تعطیلی مدارس در طیف کشوری، تجربه 
ملی آموزِش دور از طریق رسانه ملی و آموزش های مجازی توسط گروهای معلمان و یا کانال های مدرسه 
ای و ارائه محتواهای آموزشی، هم برای معلمان و هم برای دانش آموزان و والدین آنها تجربه ای ارزشمند 
بوده است. تجربه ای که شاید آمادگی خوبی برای آن نداشته ایم و علیرغم اجرای طرح های پژوهشی و تاکید 
بر نیاز توجه به آموزش های مجازی و برنامه ریزی برای ایجاد زیرساخت های الزم از آنها به خوبی استفاده 
نگردید. ولی شیوع جهانی بیماری کرونای جدید، آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران را به ناچار به 
سمت بکارگیری از این بستر توانمند در جهت آموزِش دور در دوران تعطیلی مدارس سوق داده است و ما را 
با این حقیقت انکار ناپذیر مواجه گرداند که مدارس، آموزگاران و دبیران نیز همانند کادر درمان پزشکی در 
صف اول مبارزه با تبعات این بحران می توانند خدمت رسانی نمایند. البته این شاید برای اولین بار است که 
خانواده و اعضای خانواده دانش آموزان در تعامل تنگاتنگ با فرآیند آموزش بوده اند. مصداق این همکاری در 
مبانی سند تحول ذکر گردیده است: »تعلیم و تربیت به تنهایی از مدرسه برنمی آید نزدیکترین یار مدرسه 

خانه و خانواده است.«.
در این اقدام با برنامه ریزی بسیار سریع و ضربتی وزارت آموزش و پرورش، مناطق و مدارس، در هر مدرسه 
برای هر پایه تحصیلی یک گروه و یا کانال آموزشی ایجاد گردید و روند آموزش در مقاطع تحصیلی، پایه 
ها و دروس مختلف با استفاده از محتوای آموزشی تهیه شده توسط آموزگاران و دبیران که شامل محتوای 
صوتی، نوشتاری، تصویری و صوتی تصویری آموزشی بوده است، تهیه گردید.  به این منظور دانش الزم برای 
چگونگی تولید محتوای آموزشی و استفاده از بستر اینترنت به منظور نشر محتواهای تولید شده به سرعت 
بین معلمان تبادل گردید و در زمان کوتاهی با هماهنگی ها و بستر سازی الزم توسط مدیران و معاونان 
مربوطه در مدارس، کالس های درس و مدارس مجازی برپا گردیدند در این کالس ها و مدارس مجازی 
قواعد و مقرارت مرتبط با فضای آموزشی تا سرحد امکان رعایت گردیده اند. دانش آموزان نیز به صورت 
برخط]7[ همزمان]8[ و ناهمزمان]9[ از محتواهای به اشتراک گذاشته استفاده نموده اند و در صورت نیاز 
مورد ارزیابی نیز قرار گرفته اند و فرآیند آموزش و یادگیری با توجه به امکانات موجود تا کنون در جریان 
بوده است. در برخی از موارد نیز مشاهده گردیده است که معلمان و نیروهای آموزشی عالوه بر آموزش 
محتوای برنامه درسی با به اشتراک گذاری مطالب آموزشی در مورد چگونگی مقابله با کووید 19 نیز سعی 

در افزایش دانش و آگاهی های فردی و خانوادگی دانش آموزان داشته اند.
در ابتدای این امر دبیران و آموزگاران با استفاده از برنامه های کاربردی گوشی های تلفن همراه که قبال 
برای تبادل اطالعات در قالب متون صوتی، نوشتاری، تصویری و صوتی تصویری بکار برده می شد]10[، 
برای برپایی کالس های درس مجازی استفاده نمودند. خودجوشی آموزگاران، دبیران، دانش آموزان و اولیاء 
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آنها در آموزش مجازی بیان گر این نکته حائز اهمیت است که این شکل از آموزش توانسته است، بدون 
وجود برنامه ریزی از پیش تعیین شده و زیر ساخت های الزم برای تمامی دانش آموزان در اقصی نقاط ایران، 

در این شرایط به عنوان بهترین و خردمندانه ترین راهکار پذیرفته شود. 
در همین راستا با توجه به وجود پتانسیل ها و توانایی موجود در ساختار انسانی مدارس و خانواده ها با برنامه 
ریزی وزارت آموزش و پرورش در اقدامی منسجم تر سامانه ای با نشانی shad.medu.ir طراحی و راه اندازی 
شده است. سامانه شاد )مخفف شبکه اجتماعی دانش آموزان(به منظور استفاده از فضای مجازی به عنوان 
یکی از مهمترین راهکارها در راستای آموزش مجازی دانش آموزان و توسعه عدالت آموزشی برای فراهم کردن 
شرایط آموزش یکسان برای همه دانش آموزاِن سراسر کشور، در نظر گرفته شده است. در این شبکه تعاملی، 
نمایش مجازی از کالس های مدرسه ایجاد شده و در حقیقت تصویری واقعی از محیط کالس ها اتفاق می افتد. 
برای هرکالس مدرسه گروهی تشکیل شده که تمام دانش آموزان کالس در آن عضو می شوند و معلم، مدیر 
آن گروه خواهد شد و دانش آموزان و معلمان می توانند فعالیت های آموزشی خود را در آن ادامه دهند]11[.

اگر چه تحقق طرح شاد با هدف ایجاد عدالت آمورشی نیازمند این است که زیر ساخت های حداقلی برای اجرای 
این طرح از قبل پیش بینی و ایجاد شده باشد. تجربه کنونی و شواهد میدانی نشان داده است که در برخی از 
مناطق حتی امکان دسترسی به شبکه آموزش صدا و سیما  وجود ندارد و برخی از دانش آموزان دوره اول و 

دوم ابتدایی از داشتن یک ابزار هوشمند اختصاصی برای خود محروم بوده اند.
امید است فرصت بوجود آمده از سوی کلیه دست اندرکاران نظام آموزش پرورش مورد بهره برداری قرار گیرد 
و  با برنامه ریزی و مشارکت های درون و برون سازمانی پس از ایجاد زیر ساخت های الزم برای عموم دانش 
آموزان از بستر فناوری اطالعات به منظور افزایش کارایی فرآیند تعلیم و تربیت فرزندان جمهوری اسالمی ایران 

چه در شرایط بحران و چه در شرایط عادی حداکثر استفاده به عمل آید.

]1[https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures
]2[https://www.edweek.org/ew/articles/2020/03/04/coronavirus-prompting-e-learning-strate-
gies.html

]3[اوکالهوما
]4[https://kfor.com/news/oklahoma-schools-to-begin-distance-learning-due-to-coronavirus-
pandemic/
 ]5[Smart Learning
 ]6[Ubiquitous Learning (u-Learning)
 ]7[Online
 ]8[Synchronous
 ]9[asynchronous

]10[از قبیل واتساپ، تلگرام اسکایپ و.....و
 ]11[https://sci-hub.ir/shad-medu-ir/
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يكي از ماموريت هاي اصلی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش عبارتست از: توليد دانش 
کاربردی، نشر و اشاعه يافته هاي پژوهشي برای شناخت بهتر وضعيت موجود نظام آموزش و 
پرورش و ارتقاء سطح تصميم سازی/تصميم گيري درباره مسايل آموزش و پرورش کشور از 
رهگذر تسهيل فرايند کاربست يافته های پژوهشی. پژوهشگاه در راستاي اين ماموريت، اقدام به 
طراحی و اجرای پژوهش های مورد نياز آموزش و پرورش کشور و انتشار يافته هاي پژوهشي 
مي نمايد و کاربران نتايج پژوهش هاي آموزشی و تربيتی که تصميم سازان/ تصميم گيران، مجريان 
آموزش و پرورش کشور، مديران، معلمان مدارس، والدين و ساير گروه های ذيربط هستند، 
بطور مستمر در جريان آخرين يافته های پژوهشی قرارگرفته و اميد می رود از اين رهگذر، فرايند 
تصميم گيری و عمل در تعليم و تربيت، از کيفيت مناسب تری برخوردار شود. از سوی ديگر، 
اشاعه يافته های پژوهشی، به منزله يكی از مولفه های اصلی نظام پژوهشی و راهكار توسعه تربيت 
پژوهش بنياد، فاصله بين پژوهش و اجرا را کاهش داده و زمينه گفتگوی موثر بين پژوهشگران 
و دست اندرکاران آموزش و پرورش و دستيابی به فهم مشترک در مورد پديدارهای تربيتی را 

شكل می دهد. 
هدف اين نشريه که با عنوان کارنامه پژوهش منتشر می شود، معرفي يافته هاي پژوهش های 
تسهيل مسير تاثير تحقيقات بر تصميم سازي هاي ارکان نظام آموزش و  مهم ، اساسی و مآالً 
پرورش کشور و اعتالء فرهنگ پژوهشگری و پرسشگری است. آنچه در اين قالب انتشار می يابد 
خالصه کاربردی مهمترين پژوهش هاي انجام شده درپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 

است. لطفاً نظرات ارزشمند خود درباره اين نشريه و محتوای آن را برای ما ارسال فرماييد. 


