
تنظیم و ویرایش:

کمیته اشاعه و کاربست یافته های پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
اردیبهشت 1399

شماره 
25

نها
ی آ

رد
ارب

 ک
ی

ها
یه 

وص
و ت

ها 
ت 

الل
 د

ائه
 ار

  و
ته

یاف
ان 

پای
ی 

هش
ژو

ی پ
ها

ح 
طر

ی 
ها

ته 
یاف

ن 
ری

مت
مه

ی 
رف

 مع
ی

برا
ی 

یه ا
شر

ن

وزارت آموزش و پرورش

آموزش مجازی 
از نوع روش کالس درس معکوس 

پی آمد شیوع ویروس کرونا و تعطیلی آموزش مدرسه ای

به قلم:

 دکتر اشرف السادات شکرباغانی
 دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
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در پی شیوع ویروس کرونا و ابتالی تعدادی از هموطنان به این بیماری بنابراقتضای خانواده ها برای ممانعت 
از بیرون رفتن فرزندانشان از منازل و اصرار بر تعطیلی مدارس آموزش های مجازی جایگزین آموزش های مدارس 

شده و روز به روز این آموزش ها رونق گرفته است.
همانطور که از تلویزیون نمایش  داده میشود؛ برای پنج درس متوسطه اول و تمام دروس پایه ۱۲ برنامه آموزشی 
توسط دبیران مجرب تهیه شده است و مابقی کتاب دروس پایه های دهم و یازدهم که درس داده نشده بود 
توسط معلمان مجرب تدریس و در اختیار معلمان آن درس قرار گرفت، برای مثال طی اقدامی ارزشمند، انجمن 
علمی آموزشی معلمان فیزیک شهر تهران از دو دبیر با تجربة فیزیک درخواست نمود تا مابقی کتابهای فیزیک 
پایه ۱۰ و ۱۱ را تدریس کنند و به این ترتیب درسنامه درس فیزیک دهم و یازدهم براساس بودجه بندی تهیه 
شد. این درسنامه ها برای مناطقی که دسترسی به اینترنت ندارند؛ طراحی شده است و توسط مدیران و معاونان 

آموزشی باید به دست دانش آموزان برسند.
راه اندازی کانالهای آموزشی مجازی توسط معلمان و پیگیری آموزش دروس مختلف نیز مکملی بر آموزش های 
مجازی سراسری شده است و این امر نشان میدهد که معلمان هنگام تعطیلی مدارس هم از وظایف شان غافل 

نشده اند.
مدیران و معاون های آموزشی مدارس نیز در این ایام بیکار نبوده اند و در راستای تعلیم و تربیت دانش آموزان 

وظایف زیر را برعهده دارند:
نظارت بر گروه های درسی که در شبکه های اجتماعی ایجاد شده است.  -

-  نظارت بر محتوای درسی که در گروه های درسی قرار میگیرد.
نظارت بر ارسال درسنامه به دانش آموزان مناطقی که دسترسی به اینترنت ندارند.  -

معلمی فقط سر کالس بودن و آموزش کتابها و محتوای درسی نیست و معلم در هر مکان و زمان برای پیشرفت 
دانش آموزان خود فداکاری و خدمت می کند.

مطالعه مروری در سال تحصیلی 97-98 توسط اینجانب در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش انجام شد. در 
این مطالعه به منظور آموزش دروس علوم،  ریاضی و درس های دیگر به کارگیری روش کالس درس معکوس 
توصیه شده است. به عنوان محقق آموزش علوم به معلمان پیشنهاد میکنم در این ایام، آموزش مجازی را همانند 
یادگیری  »رویکرد  معکوس،  درس  کالس  فکری  آبشخورهای  از  کنند.یکی  اجرا  معکوس  درس  کالس  روش 
فناوری  امکانات  و  برخط)آنالین(  تدریس  کمک  به  سخنرانی  و  تدریس  آن  طی  که  است  ترکیبی«  تلفیقی/ 
اطالعات و ارتباطات به بیرون از کالس درس محول می شود. از دیگر مبانی نظری مستتر در ژرفنای کالس 
درس معکوس میتوان به راهبرد »آموزش از طریق گروه همساالن« اشاره کرد و مبانی نظری بارز دیگر در روش 
کالس درس معکوس برگرفته از روش ساختارگرایی است و الگوی برنامه ریزی درسی در کالس درس معکوس 
شامل یک تغییر در ساختار کالس درس خواهد شد که نقش ها و مسئولیت های متفاوتی از قبیل مدیریت 
گروه های علمی، نظارت بر روند پیشرفت درسی دانش آموزان، تهیه نوار ویدیو یا پاورپوینت یا جزوه درسی برای 
مبحث درسی جدید را برای معلم به منظور استفاده خارج از کالس شاگردان و یادگیری دانش آموزان در خارج 
از کالس درس ایجاد میکند. فضای مجازی ظرفیت مناسبی برای تداوم تحصیل علم و دانش است و باید از این 

فرصت استفاده کرد.
وظیفه معلمان در این ایام عبارت است از:

- قرار دادن مطالب درسی مناسب و مفید برای دانش آموزان
- تسهیل در آموزش با ارایه پاسخ آسان به اشکاالت دانش آموزان

معلمان در صورت نیاز میتوانند برای تهیه مطالب آموزشی از سایتهای علمی آموزشی رایگان همانند سایت]۱[
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آموزش مجازی از نوع روش کالس درس معکوس پی آمد شیوع ویروس کرونا و تعطیلی آموزش مدرسه ای

http//alaatv.com استفاده کنند.
اکنون با فعال شدن آموزش های مجازی از دلواپسی خانواده ها برای فرزندانشان کاسته شده است.

وظیفة اولیا همراهی با معلمان و دانش آموزان است. به این منظور الزم است تا با نظارت و هشیاری کامل، 
اینترنت را در اختیار فرزندانشان قرار دهند.

آمار نشان میدهد تعداد زیادی از دانش آموزان دوره متوسطة اول و دوم گوشی همراه دراختیار دارند. در 
غیر اینصورت وظیفه اولیاست تا برای فرزندانشان گوشی همراه تهیه نمایند. زیرا تعداد زیادی از معلمان 
زحمتکش با ابتکاراتی قابل توجه با تشکیل گروه های درسی در شبکه های اجتماعی سعی در تداوم امر 
آموزش و برقرای ارتباط هرچه بیشتر مجازی با دانش آموزان دارند با ارایه تکالیف و رفع اشکاالت درسی 
در شبکه های اجتماعی فرایند تعلیم و تریبت را هرچه بیشتر فعال کرده اند و نتیجه این امر زمانی به ثمر 
می نشیند که اولیا نیز این برنامه ریزی قابل تحسین را حمایت نمایند. در این ایام اولیا الزم است با رعایت 

موارد زیر با معلمان و فرزندانشان همکاری نمایند. این موارد عبارتند از:
ایجاد محیطی آرام و بی استرس برای دانش آموزان  -

نظارت بر استفاده دانش آموزان از برنامه های آموزشی که از تلویزیون پخش می شود   -
-  نظارت آگاهانه بر استفاده دانش آموزان دوره متوسطة اول و دوم از اینترنت

فراهم کردن اینترنت برای دانش آموزان  -
در اختیار قرار دادن گوشی همراه به فرزندان دوره متوسطة اول و دوم  -

با دقت به  به دانش آموزان توصیه میشود تا آموزش مجازی را همانند آموزش مدرسه ای جدی بگیرند. 
مطالب توجه کنند و درصورت اشکال حتما بدنبال پاسخ سواالتشان باشند.

اولیا اگر میتوانند به فرزندانشان در یادگیری کمک کنند در غیر اینصورت مابین اقوام از کسی که میتواند 
به فرزندشان در یادگیری کمک کند، یاری بخواهند.

بیماری کرونا و هراس از ابتالی به آن دغدغه ای فراموش نشدنی در این روزها برای خانوداه ها است اما حضور 
آموزش های مجازی در سطح خانه های ایرانی و پیگیری امر تعلیم و تربیت تجربه ای جدید برای خانوداه 
ها و دانش آموزان است و همدلی را بین اولیا و مربیان ایجاد کرده است. حضور دانش آموزان در کالسهای 
مجازی و توجه به آنها و کیفیت مطالب ارایه شده به دانش آموزان حایز اهمیت است که خوشبختانه در این 
زمینه معلمان فداکار دست به کار شده اند تا از اتالف وقت فرزندان این مرز و بوم جلوگیری شود.اکنون که 
تصمیم بر این شده برای مقابله با ویروس کرونا، دانش آموزان در منزل بمانند، بهترین روش برای تداوم امر 
تعلیم و تربیت آموزشهای مجازی)آموزش با روش کالس درس معکوس(  است. برای این منظور ضروری 
است مدیران مدارس، خانواده ها و دانش آموزان با همراهی و هماهنگی با معلمان در کیفیت هرچه بیشتر 

این آموزش ها تالش کنند. 

-------------------------------------------------------------
]۱[ این سایت توسط دانش آموخته های دانشگاه صنعتی شریف به جهت ایجاد عدالت آموزشی تاسیس و اداره می شود.
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يكي از ماموريت هاي اصلی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش عبارتست از: تولید دانش 
کاربردی، نشر و اشاعه يافته هاي پژوهشي برای شناخت بهتر وضعیت موجود نظام آموزش و 
پرورش و ارتقاء سطح تصمیم سازی/تصمیم گیري درباره مسايل آموزش و پرورش کشور از 
رهگذر تسهیل فرايند کاربست يافته های پژوهشی. پژوهشگاه در راستاي اين ماموريت، اقدام به 
طراحی و اجرای پژوهش های مورد نیاز آموزش و پرورش کشور و انتشار يافته هاي پژوهشي 
مي نمايد و کاربران نتايج پژوهش هاي آموزشی و تربیتی که تصمیم سازان/ تصمیم گیران، مجريان 
آموزش و پرورش کشور، مديران، معلمان مدارس، والدين و ساير گروه های ذيربط هستند، بطور 
فرايند  رهگذر،  اين  از  می رود  امید  و  قرارگرفته  پژوهشی  يافته های  آخرين  در جريان  مستمر 
تصمیم گیری و عمل در تعلیم و تربیت، از کیفیت مناسب تری برخوردار شود. از سوی ديگر، 
اشاعه يافته های پژوهشی، به منزله يكی از مولفه های اصلی نظام پژوهشی و راهكار توسعه تربیت 
پژوهش بنیاد، فاصله بین پژوهش و اجرا را کاهش داده و زمینه گفتگوی موثر بین پژوهشگران 
و دست اندرکاران آموزش و پرورش و دستیابی به فهم مشترک در مورد پديدارهای تربیتی را 

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

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


