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Abstract  

The outbreak of COVID-19 has forced millions of people around the world to stay at home, 
and governments have been forced to take various measures to address the threat posed by 
COVID-19 and cut its expansion chain, including temporary closures and include inclusive 
primary education institutions to higher schools and universities across the country. In such 
circumstances, for the continuation of formal educational activities and learning, professional 
and skillful use of the mechanism of virtual education and e-learning has been proposed as 
the only practical option around the world, including Iran, and has led to the expansion of 
virtual space in the country's education system is in corona period and may continue to do 
so. Therefore, the purpose of this study was to analyze the consequences of virtual space 
development in education and learning in corona and postcorona conditions. The present 
research is based on the purpose of development-application, in terms of the nature of data, 
qualitative and based on data collection methods and information. Also, the research method 
was analytical-descriptive and qualitative data were collected from the Meta-Synthesis 
qualitative research method. Preliminary results after selecting and evaluating domestic and 
foreign articles and research showed that the consequences are divided into two categories: 
positive and negative; Also, after evaluation and summarization, 51 topics were identified 
about the consequences of the expansion of virtual space in education and learning, of which 
30 were positive and 21 were negative. At the end, according to the content analysis and the 
meaning of codes and concepts, the main outcomes were formed into 5 categories and the 
components into 16 categories. 

Keywords: Consequences of virtual space, Corona and post-corona conditions, E-Learning, 
Virtual education.  
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تحلیل و بررسی پیامدهای گسترش نفوذ فضای مجازی بر آموزش و 

  یادگیری در وضعیت کرونایی و پساکرونا؛ با رویکرد فراترکیب

 هاجر عاشوری نالکیاشری

 ، تهران، ایراندانشگاه فرهنگیان، گروه معارف و تربیت اسالمی ،استادیار

 (29/02/1400؛ تاریخ پذیرش: 02/06/1399)تاریخ دریافت:  

 چکیده

حال جبران تعطیلِی امور  اغلب کشورهای جهان از جمله ایران، برای جلوگیری از سرعت شیوع و قطع زنجیرة ویروس کرونا و در عین
، 19-گیری کوویدای و مهارتی در شرایط همههای رسمی، حرفههای آموزشی و یادگیریآموزشی از سطوح پایه تا عالی و تداوم فعالیت

عنوان تنها گزینة کاربردی در دستور کار قرار دادند که این امر منجر به سازوکار آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی را بهگیری از بهره
گسترش نفوذ فضای مجازی در نظام آموزش و یادگیری شد. بنابراین، هدف پژوهش، شناسایی و تحلیل پیامدهای گسترش فضای مجازی 

های کاربردی و براساس روش–ایکرونا و پساکرونا در نظر گرفته شد. پژوهش حاضر براساس هدف، توسعهدر آموزش و یادگیری در شرایط 
های کیفی به روش پژوهش کیفی فراترکیب تحلیلی بوده و داده -ای است. روش انجام پژوهش، توصیفیها، کتابخانهگردآوری داده

مضمون دربارة  65گزارش تحلیلی مرتبط و معتبر، در نهایت،  10مقاله و  20 سازی دستاوردهایگری و خالصهگردآوری شد. پس از غربال
دستة کلی شاملپیامدهای مالی  5پیامد منفی در قالب  27پیامد مثبت و  38پیامدهای گسترش فضای مجازی در آموزش و یادگیری شامل 

گرایانه، پیامدهای جسمی، روحی و روانی و ماعی و اخالقگرایانه، پیامدهای ارتباطی، اجتنگرانه و تحولو اقتصادی، پیامدهای آینده
 بندی شدند.پیامدهای کیفی، کارکردی و مبتنی بر رویکرد توانمندسازی، طبقه

 ، یادگیری الکترونیک. 19-گیری کوویدآموزش مجازی، پیامدهای فضای مجازی، همه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

گیری کووید تحمیل شد و همه ر سختی بر جامعة جهانیمیالدی، شرایط بسیا 2020از ابتدای سال 

های تالش انسانی در جهان را تحت تأثیر قرار داد. ویروس کرونا موجب یک بسیاری از جنبه 19

ها یا نظمی آورده و ممکن است نظامنظمی جهانی را به وجود انتقال بزرگ جهانی شد و یک بی

گیری کووید شرایط امروز جامعة جهانی که متأثر از همه جدید بـه دنبال آن محقق شود. با توجه به

است، مسئوالن و پژوهشگران داخلی و خارجی بسیاری بر لزوم شناخت دقیق وضعیت فعلی  19

های مختلف اقتصادی، تجاری و رقابتی ها و تهدیدهای آیندة پساکرونا در حوزهکرونایی و فرصت

های آن و تأثیرات پساکرونایی اری از جمله کرونا، الیهو سیاسی تأکید کرده و تاکنون موضوعات بسی

اند. زیرا دنیای امروز وارد یک کریدور جدید زیستی در مقیاس جهانی شده و بشر را بررسی کرده

توان تقسیم کرد: دوره می ۵امروز نیز وارد دورانی شده که آن را تجربه نکرده بود. این دوران را به 

. دورة التقاط کرونا و آنفالنزا یا طوفانی در 4. دورة هیجانی، 3ة اپیدمی، . دور2. دورة پدیدایی، 1

شود و ممکن است یک سال به طول انجامد؛ . دورة ابهام که به دوران پس از پاییز گفته می۵پاییز و 

بنابراین، در عصر پساکرونا، زندگی به حالت سابق نخواهد بود. زیرا تا ابداع واکسن اثربخش و مورد 

ها نفر از مردم سراسر جهان تأثیر گذاشته است و آن را ویروس همچنان بر زندگی میلیونیید، این تأ

را  19هایی است که سرعت گسترش و شیوع کووید کند و ماندن در خانه یکی از گامتهدید می

 (.2020، 1دهد )رحیم و خانکاهش می

شهری و جایی بینهر بـه عـدم جابشرایط کرونـایی نیسـت کـه جمعیـت را وادا از سویی، فقط

های زلزله، سیل، خطرزایی ؛ بلکهکندشـهری و درخانه مانـدن و نیامدن به محیط طبیعی میدرون

 ةالی قطر های اسیدی، کاهشها، بارانبودن هـوا بـه دلیل وجود انواع آالینده، آلودهو جنگ امنیتی

بسیاری امور از  دادنانجام ممکن استنیز  ،دیگر طیمحیزیستة ها عامل آالیندازن، ریزگردها و ده

کرونا، این الزام و  مانندتاکنون هیچ عاملی . با این حال، یک الزام گریزناپذیر بدل کندبه را  راه دور

ویروس کرونا شرایطی را به د؛ چراکه نشینی و کار از راه دور به وجود نیاورده بواجبار را برای خانه

                                                           
1. Raheem & Khan 
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ها، فاصله با طبیعت و فاصله بـا اشیا به الزامی اجتماعی تبدیل شده و ه با انسانوجود آورد که فاصل

به تبع چنـین الزامی، نظام حمل ونقل بـه د. شمشکل  (طبیعی -فیزیکی)ارتباطات در فضای واقعی 

 نفر راجمعیتی بیش از چهار میلیارد توقف در پروازهای مسافرتی که  ؛حداقل ظرفیت خـود رسید

بـا مشکل و  های هواپیمایی راکردند، شرکتجا میههواپیما جاب رهزا 39توسط بیش از در سال 

 با افت های نخست شیوع کرونا،ارزش سهام بورس در هفته کرد؛بحران پارکینگ هواپیما مواجه 

حجم تبدیل سرمایه به نقدینگی طی چند هفته تحت ی مواجه شد؛ تریلیـون دالر 2 توجه شایان

تولید از درصد  10 که صنعت گردشگری ؛میلیارد دالر رسید 3۵0های ناشی از کرونا به نیتـأثیر نگرا

د با شیوع ویروس کرونا، آسیب زیادی متحمل ادناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص می

نقل هوایی، راهنماهای  و های گردشگری، حملها، آژانسشد و گردشگری داخلی و خارجی، هتل

و  گردشگری. شورای شدندنوعی متضرر گردشگری و... همـه بـه ةهای حوزآپتمحلی، اسـتار

میلیون شغل مرتبط با کرونا تحت تأثیرکرونا از بین خواهد  ۵0حدود  تخمین زد مسافرت جهان

میلیون در آمریکا و مابقی  ۵میلیون در اروپا،  ۷میلیون شغل مربوط به آسیا،  30از این مقدار  که رفت

بسیاری از کارگران خط مقدم همچنین،  .(1ب، ص1399)عاملی،  بود قاط جهان خواهددر سایر ن

به دلیل تعطیلی کسب و کارهایشان، بعضاً با حکم و دستور مسئوالن، به مرخصی اجباری رفتند یا 

 اشاره کرد؛ برای توان به کاهش در تولیدات صنعتیمی 19از دیگر اثرات کووید  از کار بیکار شدند.

به طور موقت تولید را در »اعالم کرد که  2020 فوریه 14ر دفیات کرایسلر شرکت چندملیتی  مثال،

به «. تواند قطعاتی را از چین دریافت کندکند زیرا نمیسازی در صربستان متوقف میکارخانه ماشین

که خطوط تولید خود را از کار در  هتصمیم گرفت» ند:هیوندای گفتمدیران شرکت طور مشابه، 

های خود در کره به دلیل اختالل در عرضه قطعات ناشی از شیوع ویروس در چین متوقف کارخانه

 مدعی شدخود،  جدیددر گزارش ( فائو) بار و کشاورزی ملل متحدوسازمان خوار ،همچنین «.دنکن

وجهی بر شایان تتأثیرات منفی  ،امنیت غذایی عالوه بر تهدید جدید، کرونای که شیوع و ویروس

ویروس کرونا بر فعالیت  ة؛ چراکه اپیدمی گستردتأمین غذا دارد ةاسر زنجیرمی افراد دخیل در سرتما

 (.2020، 1یلو یمچیهارن و ساست )صادرات و واردات تأثیر گذاشته  برایبنادر کشتیرانی 

                                                           
1. Haren & Simchi-Levi 
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منفی بر اقتصاد ملی و جهانی، تولید و تجارت )داخلی و خارجی(، گردشگری،  آثارعالوه بر 

شناختی و سالمت روان )نظیر اضطراب، افسردگی، تنهایی، استرس(، حاالت روانت فرهنگی، تعامال

اجتماعیِ آموزش و یادگیری، روش تربیت، نقش استاد و معلم، فراگیری، محتوا و  ةکرونا در حوز

اسر جهان را با چالش مواجه کرد سیستم آموزشی سر ای گذاشت وگسترده آثار ارزیابی و غیره نیز

ها(، ها، مدارس عالی )کالجها، دبیرستانها، دبستاناعث تعطیلی موقت و فراگیر کودکستانو ب

و به استناد آمار یونسکو،  (،2020، 1مورفی) بشری شدشدن هر نوع اجتماع ها و اساساً تعطیلدانشـگاه

شدن آن بسته میلیارد کودک و نوجوان در سراسر دنیا به دلیل شیوع کروناویروس و در پی ۵/1بیش از 

میلیون نفر  890شدند؛ که از این تعداد مجبور مدارس و مؤسسات آموزش عالی به ماندن در خانه 

 ،در این میان (.2020و همکاران،  2آراوجو) کشور دانشجوی مؤسسات آموزش عالی بودند 114از 

 2020فوریه  2۵در شیوع سریع ویروس کرونا  ةایتالیا از اولین کشورهایی بود که دولت آن با مشاهد

شدن ادارات دولتی، بسته ةهایی را از جمله کار از راه دور برای کلی( محدودیت1398اسفندماه  6)

سایر کشورها از  ،پس از آن (.1، ص2020و همکاران،  3فاواله)د کرها را اعمال مدارس و دانشگاه

تقویم  ةدرگمی، اصالح چندبارسر د.کردنهایی را اعمال جمله ایران با کمی تأخیر، چنین محدودیت

ها نیز از دیگر آثار گسترش زمان آزمون ةمؤسسات آموزش عالی و تعویق چندبار ةآموزشی کلی

 (.۵، ص2020، ۵داوان؛ 13۵، ص2020و همکاران،  4)افونه گیری کرونا بودهمه

شیوع  ، اغلب کشورهای جهان، برای جلوگیری از سرعتیادشدههای با توجه به چالش بنابراین،

آموزشی از سطوح  شدن امورجبران تعطیل ،در عین حال گسترش ویروس کرونا و ةو قطع زنجیر

در شرایط شیوع  ای و مهارتیهای رسمی، حرفههای آموزشی و یادگیریتداوم فعالیتپایه تا عالی و 

عنوان تنها را به و یادگیری الکترونیکی مجازی آموزشگیری از مکانیزم ، بهره19 یدوگیری کوهمه

در دستور کار قرار دادند که این امر به گسترش نفوذ فضای مجازی  ،گزینه کاربردی و بهترین راهکار

نبود و معاون  اایران نیز از این قاعده مستثن شد. منجر در نظام آموزش و یادگیری در وضعیت کرونا
                                                           
1. Murphy 

2. Araujo 

3. Favale 

4. Affouneh 

5. Dhawan 
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ها و مؤسسات آموزش گاهای به رؤسای دانشآموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخشنامه

های برخط و برون خط، همچنین ظرفیت فضای مجازی گیری از انواع روشعالی بر ضرورت بهره

وزارت آموزش و پرورش  .های آموزشی تأکید کردهای اجتماعی مجاز برای تداوم فعالیتو شبکه

ش کرد برای شرایط جدید تال (شادآموزان )اجتماعی دانش ةشبکعنوان  با اپلیکیشنیاندازی هم با راه

 تدارک ببیند. ایجاد ارتباط تعاملی بین معلم و دانشجویان برایآموزش مجازی و آنالین را 

اینترنت نقش مهمی را در حمایت از کار از راه دور، آموزش الکترونیکی، همکاری  ،در این راستا

راه دور و یادگیری الکترونیکی  آموزش و (،2، ص2020و همکاران،  فاواله) دست آورد هآنالین و ... ب

کاربردی و  ةهای دنیا تنها گزیناسر مدارس عالی و دانشگاههای آموزشی در سری تداوم فعالیتبرا

مستقیم  ة، به عنوان یک نتیجیزیرا یادگیری الکترونیک (.1، ص2020، 1اکوریدموشد )بهترین راهکار 

منجر های اینترنتی به ویژه با استفاده از فناوری ،ای قدرتمندادغام فناوری و آموزش، به ظهور پدیده

های تعداد دوره ةیادگیری الکترونیکی در آموزش باعث رشد گسترد ناپذیرشده و امروزه اهمیت انکار

این شیوه  ،بنابراین (.6۷، ص2020و همکاران،  2لفریحات)ا ده استش یا مجازی آموزش الکترونیکی

ارائه، تعامل و تسهیل فرایندهای آموزش و یادگیری بوده  یارتقادر عصر فناوری، ابزاری مهم برای 

آن توانایی اشتراک  ةو روش جدیدی نسبت به آموزش و یادگیری چهره به چهره است و به واسط

های پی دی اف ، اسالید شو، ویدئوها، فایلیمثل پست الکترونیک منابع آموزشی در اشکال مختلف

ارتباط بین یاددهنده و  برایهای دردسترس کاربران ر گزینهیا از دیگ ،گیردو ورد صورت می

و وگو یا در تاالر گفت ،های آنالین و زنده()کالس یا ویدیوکنفرانس یادگیرنده از طریق وبینار

شود و چند نوع آموزش استفاده میهای اجتماعی به صورت چت در بستر شبکههای مجازی کالس

ای های رسانهای، کالسو انیمیشن و فناوری چندرسانه از جمله آموزش مبتنی بر وب، صوت

فراگیر و تعامل استاد و درس و  ةناهمزمان، کالس مجازی آنالین مجازی، تعامل آنی، آموزش فعاالن

 یو یادگیری الکترونیک مجازی های سنتی شده است. پس استفاده از آموزشغیره جایگزین روش

شود که در شما این احساس را ایجاد کند که در کالس حضور  تواند به عنوان پلی در نظر گرفتهمی

                                                           
1. Demuyakor 

2. Al-Fraihat 
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؛ 2020، خانو  میرح) دکنکمک می خانهدارید و به عنوان ابزاری است که به آموزش و یادگیری در 

، 2020، 2دیما-ادلهاوزر و لوپو؛ 1، ص2020؛ آراجو و همکاران، 40۵، ص201۵، 1و خاینگآنگ 

 (.1ص

جازی به عنوان قلمرو بزرگی از ارتباطات انسان با انسان، انسان با اگرچه در گذشته نیز فضای م

یندها مطرح اها، اشیا، اطالعات و فرهای هوشمند بـه انسانماشین، ماشین با ماشین و اتصال دستگاه

و در حال حاضر نیز در برخی کشورها از جمله فلسطین، سوریه، افغانستان، کشورهای جنوب  بود

شود؛ دالیل جنگ و تهدید ترورسیم از آموزش الکترونیکی و از راه دور استفاده میآفریقا و غیره به 

اما بین آموزش مجازی و از راه دور در شرایط عادی و در شرایط اضطراری جدید ناشی از بحران 

آمده و با توجه به شرایط پیش ریزی نشده بود، تفاوت وجود دارد وویروس کرونا که از قبل برنامه

ات جدید، انتقال بسیاری از امور به فضای مجازی به عنوان یک امر قطعی و به نوعی تابع اقتضائ

 ،همچنین .خطرهای بزرگ در فضای فیزیکی، از اهمیت برخوردار شد ةیا تجرب ،منطق استبداد مجازی

بدین ترتیب، در  داده و تشخیص پویا جهان این در را آنالین یادگیری روزافزون ها اهمیتدولت

و اساتید و مدرسان مجبور به تغییر  گسترش یافتآموزش  ةفضای مجازی در حوزنفوذ ن دوران ای

 و بدین ترتیب جای کالس فیزیکی، در کالس مجازی حضور یافتندآموزش شده و به ةدر شیو

 . دشها به صورت نسبی کارساز جبران

ی مجازی این است که این در بستر فضاکارگیری آموزش و یادگیری هب سازوکاربودن دلیل نسبی

های مختلف، با موانع اجرایی مختلفی به ویژه در کشورهای در حال توسعه رغم مزیتها علیشیوه

، قابلیت دسترسی بودنجذاب و منعطف توان بهنیافته مواجهند. از جمله مزایای این شیوه مییا توسعه

تر ادگیری و شیوه آموزشی نسبتاً ارزانکلی یة کاهش هزین ،مناطق روستایی و دور افتاده به آموزش

ساعت  8تا  6محدود نبودن به زمان )افزایش طول زمان یادگیری از  با کمترین هزینه حمل و نقل،

، ریزی و مدیریت زمان توسط یادگیرندهو امکان برنامه ساعت(، افزایش خودکنترلی فراگیران 24به 

، تر از یادگیری از طریق فضای مجازیقول و منطقیامکان استفاده مع ،پذیری بیشترایجاد مسئولیت

                                                           
1. Aung & Khaing 

2. Edelhauser & Lupu-Dima 
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های چهره به چهره با فناوری، تلفیق سخنرانی ةامکان بهبود کیفیت آموزش، یادگیری ترکیبی به واسط

کرد های فناورانه جدید اشاره افزایش پتانسیل یادگیری در محیط فضای مجازی، کسب مهارت

حال توسعه در اجرای آموزش از راه دور و یادگیری  های دررکشو، (. از طرفی۵، ص2020)داوان، 

ضعیف، فقدان دانش فناوری اطالعات  ةهایی از جمله زیرساخت شبکچالشموانع و با  یالکترونیک

 (.406، ص201۵ ،آنگ و خاینگ) محتوا و ... مواجهند ةو ارتباطات یکسان در جامعه، ضعف توسع

ها، لزوم زبان غیربومی، مسأله صدور و اعتبار گواهینامه ای، آموزش بهنیاز مخاطبان به سواد رایانه

های آموزشی و نیاز به استفاده وجود استانداردهای خاص برای ارزیابی یادگیری فراگیران و برنامه

به  ،است که در پرداختن به این شیوه وجود دارد؛ همچنین موانعیاز ابزار و تجهیزات ویژه از جمله 

ادگیری فرآیندی اجتماعی است و تعامل در مکان و زمان مشخص از مبانی نظر برخی از منتقدان ی

مواد منتقدان عدم امکان یادگیری عمیق  ةآمیز است و نگرانی عمدآموزشی موفقیت ةاساسی تجرب

بودن کارآمدی آموزش کافی ةدرسی با توجه به فقدان تعامل زمانی و مکانی مشخص و تردید دربار

های در ایران نیز برخی پژوهشگران به محدودیت .)39، ص2012، 1و مدنی )زمانی الکترونیکی است

( در 1390بیگی و نظری )گیری از سازوکار یادگیری الکترونیک اشاره کردند. برای نمونه، شاهبهره

های آموزش مجازی در ایران را در سه دستة اقتصادی )هزینة باالی پژوهش خود برخی محدودیت

ای و عدم دسترسی همه نبودن دانش رایانهای(، آموزشی )کافیده از تجهیزات رایانهاندازی و استفاراه

رفتن تنوع فرهنگی( به رایانة شخصی و خدمات جانبی آن( و فرهنگی )ناآشنایی مدرسان و ازبین

 ارتباطات نبود عاطفی، و انسانی تعامالت (، نیز کاهش139۷آرا و همکاران )معرفی کرده بودند. بدن

گیری به عنوان معایب بهره کالس را در جانشینی مدرس و استاد در ناتوانی ،همچنین و چهره به هچهر

 در وی توانایی به وابسته )آموزنده یا یادگیرنده( فراگیر موفقیت دانستند و افزودندمکانیزم از این 

استفاده  راه سر در تواند مانعیمی مجازی فضای از درست درک نداشتن و استرایانه  از استفاده

 باشد.  بهینه از این شیوه یادگیری و آموزشی

رغم بهبود شرایط نسبت در ایران علی سازوکارگیری از این های فوق، بهرهعالوه بر محدودیت

ها و مهیا نبودن توان ضعف طراحی سامانهی رو به رو است و میهایکاستیبه گذشته همچنان با 
                                                           
1. Zamani & Madani 
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اینترنتی و عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت و با کیفیت در های های الزم، محدودیتزیرساخت

نبودن های طراحی شده، همسانهر مکان و زمان؛ حجم باالی ترافیک همزمان و اختالل در سامانه

ها و مدارس آموزش عالی به دلیل تفاوت نوع دانشگاه، سطح علمی، دانشگاه ةها در همزیرساخت

و  هاهاساتید از جزو ةها و مؤسسات، عدم برخورداری همشگاهدان ةاندازه و وسعت و میزان بودج

 ای،نبودن فراگیران به لحاظ سواد رسانهو یکدست کتب الکترونیکی؛ به روز نبود برخی اساتید

ها و تجهیزات شخصی و غیره را به های نوین و عدم برخورداری از رایانهآشنایی با فناورینا

این شیوه دانش شود نقدهای بسیاری وجود دارد که گفته می ،ینهای پیشین افزود. همچنمحدودیت

اگر این ارتباط یک باره به یک  و دهدثیر تربیتی را به شدت کاهش میأکند و تمحض را منتقل می

  .شودمی و مبدل شود با مشکل مواجهر در رو ارتباط غیر

ای و مهارتی ایران پیش های موجود درباره وضعیت نظام آموزش رسمی، حرفهگزارش ،از سویی

ای و مهارتی به صورت حضوری های آموزشی علمی، حرفهگیری کرونا که اغلب دورههمه   از شیوع

ام آموزش عالی ایران در تعداد 3ام و 30رغم رتبه مناسب شد نیز حاکی از آن است که علیبرگزار می

به استناد گزارش سازمان حمایت از  التحصیالن علوم مهندسیها و تعداد فارغنام در دانشگاهثبت

ای ه، شاخص کلی آموزش عالی و حرف2019در سال  1(سازمان جهانی مالکیت فکری)مالکیت فکری 

 ۵1میانی  ةکشور رتب 13۷از بین  201۷-2018ایران به استناد گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 

ایران در این  ة، رتب2019اد در سال ام را کسب نموده و بر اساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتص

های شاخص مهارت زیرا ام تنزل یافت؛92 ةکشور به رتب 141ها از بین شاخص با عنوان مهارت

التحصیالن، مهارت دیجیتالی مهارت فارغهای فرعی نیروی کار فعلی و آینده که منتج از شاخص

به  .تفکر انتقادی در آموزش استای، میزان آموزش کارکنان، وضعیت آنان، کیفیت آموزش حرفه

بودن  اثربخش ام را کسب کرد و این ناکارآمدی و غیر128و  134، 11۵، ۷6، 136های رتبه ،ترتیب

داد. از سویی، جایگاه ایران در شاخص ای ایران به لحاظ کیفی را نشان مینظام آموزش عالی و حرفه

وضعیت زیرساخت فضای مجازی بوده و  کنندةفناوری اطالعات و ارتباطات که به نوعی بیان

هایی از جمله اشتراکات اینترنتی فیبر نوری، اشتراکات تلفن همراه، اشتراکات پهنای مؤلفه ةدربرگیرند
                                                           
1. WIPO 
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از بین  2019باند تلفن همراه، اشتراکات اینترنتی پهنای باند ثابت و کاربران اینترنت است، در سال 

های فناوری که این نیز گواهی بر عدم مطلوبیت زیرساختام را کسب کرده  84کشور، جایگاه  141

 اطالعاتی و ارتباطی در سراسر ایران است.

که پیش روی آموزش و یادگیری در بستر فضای  های یادشدهها و چالشمحدودیت با وجود،

حال توسعه وجود دارد، عدم اطمینان نسبت به آینده مبنی بر  مجازی در ایران و سایر کشورهای در

اینکه آیا امکان مهار و کنترل شیوع ویروس کرونا در آینده نزدیک وجود دارد یا خیر، باعث شده که 

بررسی آموزش و تربیت در سال تحصیلی پیش رو  برای مسئوالن و مدیران سناریوهای مختلفی را

بعدی، های آموزشی تا سال تحصیلی آینده یا ترم توان به تعویق دورهها میکه از جمله آن کنند

گذاری فیزیکی و اجتماعی )حضور با نصف حضور فیزیکی مانند پیش از کرونا، حضور با فاصله

گیری از های نوین و آموزش در بستر فضای مجازی )بهرهگیری بیشتر از فناوریظرفیت(، بهره

از راه های آموزش بسته ةآموزش و یادگیری ترکیبی و تلفیقی(، استفاده از ابزارهای دیجیتال و تهی

 ،د. از سوییکرای(، استفاده صِرف از آموزش راه دور اشاره چندرسانهو  ، پاورپوینتهدور )جزو

ریزی برای دوران پساکرونا باشند؛ زیرا بعد از شرایط به دنبال برنامه بایدمسئوالن و سیاستگذاران 

آموزش و پرورش و مدیران  بنابراین، اضطراری جدید، قرار است همه چیز به حالت عادی برگردد.

و  های جدید بیاموزندآموزش در بحران درس ةای و عالی باید دربارسیاستگذاران در آموزش حرفه

های یادگیری الکترونیکی خود را برای دوران پساکرونا توسعه دهند. اکنون با توجه به شرایط سیستم

پاسخ به این سؤال است که  حین کرونا و پساکرونا، پژوهش حاضر به دنبال ةبه وجود آمده در دور

و به عبارتی دیگر، پیامدهای  فضای مجازی گیری ازبرای بهرهفشار جهان کرونایی پیامدهای ناشی از »

 « یادگیری کدامند؟ ةگسترش نفوذ فضای مجازی در حوز

 پژوهش ةپیشین

 ةوزهای پژوهشگران درباره نفوذ و گسترش فضای مجازی در حدر این بخش به جدیدترین یافته

 اشاره شده است. 19ید وآفرینی آن در طول بحران کوآموزش و یادگیری و نقش
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 پژوهش  ةپیشین .1جدول 

 نتایج عنوان پژوهش پژوهشگران )سال(

 1اکوریدمو
(2020) 

 

( 19ید وویروس کرونا )کو
و یادگیری برخط در 

مؤسسات آموزش عالی: 
بررسی ادراکات دانشجویان 

 المللی غنا در چینبین

های یادگیری کارگیری برنامههبودن بآلهای پژوهش حاکی از ایدهیافته
المللی غنا در دهندگان یعنی دانشجویان بینآنالین از سوی اغلب پاسخ

چین، بود. این پژوهش همچنین تأیید کرد که دانشجویان از دانش کافی 
اد نتایج نشان د ،برخوردارند. با این حال 19ید وگیری کودرباره همه

، بهای بسیار زیادی را 19ید ودانشجویان خارج از چین، به دلیل کو
پردازند و اتصال اینترنت خرید اینترنت برای یادگیری آنالین می برای

های چین هستند، کُند برای دانشجویانی که خارج از محدود دانشگاه
 است.

 خانو  میرح
(2020)  

نقش یادگیری الکترونیکی 
 19در بحران کووید 

بودن و نقش معنادار یادگیری الکترونیکی را برای ین مطالعه کاربردیا
مورد تأیید  19های آموزشی و یادگیری طی دورة بحران کووید فعالیت

های مختلفی از جمله زووم، تیمز، قرار داده و نشان داد که اپلیکیشن
های کاربردی به و بسیاری دیگر از برنامه 2روموِی، گوگل کالس

 19ن و دانشجویان برای مطالعه در خانه در طول بحران کووید فراگیرا
 کند.کمک می

 افونه و همکاران
(2020)   

های یادگیری طراحی محیط
با کیفیت برای  یالکترونیک

آموزش از راه دور در بحران 
 کروناویروس

پژوهشگران بیان کردند که پیش از شیوع کرونا، بسیاری از کشورها از 
هاست که در ریه، افغانستان و جنوب آفریقا مدتجمله فلسطین، سو

به دنبال اما کنند. مواقع اضطراری از یادگیری الکترونیکی استفاده می
شیوع ویروس کرونا، بسیاری از کشورها با توجه به شرایط اضطراری 

 درهای سنتی چهره به چهره به آموزش الکترونیکی جدید، از روش
. اما بین آموزش اندییر روش دادهمدارس و مؤسسات آموزش عالی تغ

از راه دور در شرایط عادی و در شرایط اضطراری که معموالً از قبل 
زیرا بعد از شرایط تفاوت وجود دارد.  ،ریزی نشده استبرنامه

چیز به حالت عادی برگردد. عالوه بر این، اضطراری، قرار است همه
در حالی که هیچ  زا کار کنندمعلمان باید در شرایط بسیار استرس

اطالعی از پایان بحران ندارند. با این وجود، پس از بحران ویروس 
کرونا )دوران پساکرونا(، آموزش الکترونیکی به ویژه در کشورهای در 
حال توسعه کامالً متفاوت خواهد بود. رهبران آموزش و پرورش و 

های جدید آموزش در شرایط بحران درس ةسیاستگذاران باید دربار
 های یادگیری الکترونیکی خود را توسعه دهند. بیاموزند تا سیستم

                                                           
1. Demuyakor 

2. Zoom, Teams, Veev, Google classroom 
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 نتایج عنوان پژوهش پژوهشگران )سال(

 فاول و همکاران

(2020) 

وضعیت ترافیک شبکة 
دانشگاه و یادگیری 

در طول  الکترونیکی
گیری کرونا )کووید همه

19) 

تکنیک تورین پژوهشگران در این پژوهش بیان کردند که دانشگاه پلی
ها، تدریس مجازی را مستقر کرده و اهایتالیا پس از تعطیلی کلیة دانشگ

کالس مجازی دایر کرد و روزانه  600، روزانه حدود 2020فوریة  2۵از 
ها همچنین، تصویری از دانشجو خدمت ارائه داد. آن 16000به بیش از 

گیگابایت  ۵/1تکنیک را تا تغییر ناگهانی ترافیک در شبکة دانشگاه پلی
 گزارش کردند. زیرا با اعمال محدودیت 19در ثانیه به دلیل شیوع کووید 

گذاری اجتماعی، راهکارهای کار از ها و فاصلهجایی مردم، تعطیلیجابه
راه دور، همکاری آنالین و یادگیری الکترونیکی رشد یافت و همچنین، 

های سرگرمی مانند بازی و دانلود از اینتزنت مردم برای انجام فعالیت
درصد  40المللی در حدود حجم ترافیک بین بهره گرفتند و بدین ترتیب

افزایش یافته و این باعث شد عملکرد بارگیری با افت مواجه شود و 
ها در پایان خاطر آوری اینترنت زیر سؤال برود. با این حال، آنتاب

نشان کردند که اینترنت ثابت کرده ضمن حفظ و تداوم عملیات 
های به وجود آمده با چالشآمیزی توان به طور موفقیتدانشگاه، می

 مقابله کرد.

آراجو و همکاران 
(2020) 

بر  19کووید -تأثیر سارس
آموزش عالی جهانی و 

 بهداشت روانی

پژوهشگران با اشاره به برآوردهای یونسکو دربارة تعطیلی مؤسسات 
میلیون  890شدن حدود نشینکشور و خانه 114آموزش عالی در 

ان کردند که بحران ناشی از ویروس کووید دانشجو در سرتاسر جهان، بی
ها، رویدادهای ورزشی و بسیاری از مؤسسات برنامة زمانی کنفرانس 19

ها به های حضوری و تبدیل آنرا تغییر داده و باعث لغوشدن کالس
ها و مؤسسات آموزش عالی را مجبور جلسات آنالین شده و دانشگاه

سالمت دانشجویان کرده است. به انجام اقدامات پیشگیرانه برای حفظ 
ها مدعی شدند اضطراب و افسردگی، که با عدم قطعیت و ابهام آن

ای خواهد داشت؛ شود، رشد گستردهجریان اطالعات تشدید می
پیامدهای فیزیولوژیکی منفی استرس آشکار خواهد شد و تنهایی که 

بر تحت این شرایط افزایش یافته، تأثیر منفی بر آموزش و در پی آن 
 درد و رنج روانی خواهد گذاشت.

-ادلهاوزر و لوپو
  دیما

(2020)  

آیا رومانی آمادة یادگیری 
الکترونیکی در طول بحران 

 است؟ 19کووید 

های به بررسی شیوه 19گیری کووید پژوهشگران با اشاره به همه
مدیریت جامعه رومانی برای مواجهه با چالش به وجود آمده در حوزة 

سؤال بین  19ای با ها پرسشنامهند و برای گردآوری دادهآموزش پرداخت
نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پتروس  200

توزیع کردند. نتایج پژوهش نشان داد دانشجویان به سرعت با آموزش 
-ها در دورهدرصد آن 8۷مجازی سازگار شدند و بین ماه مارس تا می 

؛ ایمیل به عنوان یک ابزار امتحان در سطح های آنالین شرکت کردند
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 نتایج عنوان پژوهش پژوهشگران )سال(
درصد استفاده شد. آزمون  12تا  6درصد و واتساپ در سطح  44تا  33

درصد متغیر بود و بیشترین تجهیزات مورد استفاده  ۵2تا  4۵آنالین از 
درصد از دانشجویان از طریق تلفن هوشمند  42تلفن هوشمند بود و 

ها به صورت درصد دوره ۵0فقط های آنالین شرکت کردند؛ در دوره
ها به صورت ویدیو کنفرانس درصد دوره 30آنالین انجام گرفت و فقط 

کنندة آن است که برای افزایش این میزان هم به برگزار شد که این بیان
ها پیشنهاد کردند که تجهیزات و هم به مهارت نیاز است. در پایان، آن

 2دانشگاه بایستی حداقل برای اجرای دقیق پلتفرم آموزش مجازی 
متخصص فناوری اطالعات را جهت مدیریت پلتفرم مشترک، کتابخانه 

های مجازی استخدام کند و عالوه بر این باید آموزش مجازی و کالس
های مجازی و طراحی الزم را برای بارگذاری دروس، ایجاد کالس

ا محتوای الکترونیکی و آزمون الکترونیکی ارائه دهد و مدرسان ر
 پشتیبانی کند.

 1کووادزهو  ایلیباس

(2020) 

انتقال به آموزش آنالین طی 
 19گیری کووید دورة همه

 در گرجستان

نتایج این پژوهش تأیید کرد که سرعت انتقال به آموزش آنالین 
تواند در آینده استفاده شود، آمده میدستآمیز بود و تجربة بهموفقیت
هایی برای انتقال از یی که هنوز روشتواند برای سایر کشورهاحتی می

اند، مفید و مثمرثمر باشد. سیستم آموزش فعلی به آموزش آنالین نیافته
گیری کرونا باعث شد یاد بگیریم ها در پایان پیشنهاد دادند که همهآن

ها و راهکارهای که نیاز به تدوین قوانین و مقررات جدید، ایجاد پلتفرم
از است تا کشورها، حکومت و مردم بیش از جدید برای موارد آتی نی

 تر باشند.امروز آماده

 (2020) 2طباطبایی
و آموزش  19تأثیر کووید 

 مجازی پزشکی

-نویسنده بر اهمیت آموزش مجازی و پیامدهای احتمالی ادغام فناوری

سازی مجازی در آموزش پزشکی برای آیندة یادگیری و های شبیه
أکید کرد و پیشنهاد کرد که برای حمایت از های بالینی تارزیابی مهارت

های نوآورانه جدید برای استفاده وقفه به استراتژیآموزش و ارزیابی بی
از سیستم آموزش پزشکی نیاز داریم و با توجه به مزایای واقعیت 

سازی، مدیران دانشگاه علوم های مبتنی بر شبیهمجازی و فناوری
سازی ی مجازی مبتنی بر شبیهپزشکی باید بر روی محصوالت آموزش

 گذاری کنند تا آموزش و ارزیابی بالینی با شایستگی جریان یابد.سرمایه

                                                           
1. Basilaia & David Kvavadze 

2. Tabatabai 
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 نتایج عنوان پژوهش پژوهشگران )سال(

و همکاران  1هال
(2020)  

آموزش در زمان نامناسب: 
در شش  ایمقایسه مطالعة

کشور برای شناسایی 
ای های طراحی براولویت

یادگیری موبایلی در شرایط 
 گیریهمه

ژوهش تغییرات عمده تحصیلی که اخیراً به معلمان پژوهشگران در این پ
های اصلی پاسخ اضطراری و استفاده از و محققان تحمیل شده و جنبه

اشاره کرده و خاطر  19گیری کووید یادگیری موبایلی در شرایط همه
ها نیاز به تالش برای ایجاد پل بین ابزار نشان کردند که مسائل و نگرانی

 دهد.ی استفاده در آموزش از راه دور را نشان میو وسایل دیجیتالی برا

سلیمی و فردین 
(1399)  

نقش ویروس کرونا در 
آموزش مجازی، با تأکید بر 

 هاها و چالشفرصت

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش معلمان مقطع ابتدایی شهر 
های ویروس کرونا برای آموزش ها و چالشزاهدان دربارة فرصت

ها در ها و فرصتطبق نتایج، چالش. نجام گرفتمجازی در مدارس ا
بندی شد. در سطح کالن سه سطح کالن، میانی و خرد مطرح و طبقه

ریزان؛ های، نداشتن تفکر راهبردی مدیران و برنامهچالش
گذاری نامطلوب، ضعف فناوری آموزشی و مدیریت ناکارآمد؛ سیاست

نداشتن استقالل های معرفی شده، در سطح میانی چالش ضعف فناوری
خوردن بودجه بندی مطرح شده و در سطح خرد و آزادی عمل و برهم

هایی کنندگان، شیوع کرونا فرصتد. همچنین از نظر مشارکتشحاصل 
ریزی کردن زمینة تغییر، توجه به داشتن برنامهرا در سطح کالن )فراهم

 ، سطح میانی )خلق(های برخط و مجازیراهبردی و توجه به آموزش
فرصت آموزشی برابر و خلق نوآوری آموزشی جدید( و سطح خرد به 

 .دنبال داشته است

شفیعی سروستانی 
و صفری 

 (1399آبادی )سهل

بررسی نقش آموزش 
مجازی معلمان در پی شیوع 

 ویروس کرونا

تداوم یادگیری بدون نیاز به حضور فیزیکی به های مجازی آموزش
کمک کرده  یری از گسترش ویروسآموزان و به دولت برای جلوگدانش

ها برای کمک گرفتن از آنهای نوین به آموزش و الهامورود فناوری و
فرصت تفکر مجدد  یاعطا ،های آینده و همچنینآموزش نسل یبه ارتقا

 .مؤثر استها روزرسانی دانش آنهبه معلمان و ب

حتی پس از آن، مؤسسات  ،ناپژوهش مؤید آن است که با توجه به شرایط کرو ةبندی پیشینجمع

اما اینکه  ،گیری از فضای مجازی برای آموزش و یادگیری هستندآموزش عالی و پایه ناگزیر به بهره

پیامدهای تداوم این روند چه پیامدهایی خواهد داشت، سؤالی است که در این پژوهش به آن پاسخ 

 شود. داده می

                                                           
1. Hall 
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 شناسی پژوهشروش

 براساس و ها، کیفیداده ماهیت براساس کاربردی، ایتوسعه ،هدف براساس حاضر پژوهش نوع

 بوده تحلیلی-توصیفی پژوهش، انجام روش. است اسنادی اطالعات، و هاداده آوریجمع هایروش

 مبتنی بر مطالعات فراترکیب .شده است آوریجمع فراترکیب کیفی پژوهش از روش کیفی هایداده و

است )مبینی دهکردی و کشتکار هرانکی،  ترعمیق فهم دلیل به اآنه عمیق تحلیل و تفسیر و کیفی

 ةاکنون با توجه به اینکه پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤالی دربار (.101، ص139۵

پیامدهای گسترش فضای مجازی در آموزش و یادگیری در شرایط کرونا و پساکرونا است؛ از روش 

 پرسش پژوهش یک تا دکنمی قادر پژوهشگر را بوده و ایهای گسستهگام شامل کهکیفی فراترکیب 

 شواهد ترکیب و کردنخالصه ارزیابی، وجو، انتخاب،جست به سپس و کرده شناسایی را خاص

 بپردازد، بهره گرفته شد. پژوهش سؤال به برای پاسخگویی

ارشناسان و های کها و یافتهشده، آخرین دیدگاهدر این پژوهش نیز با توجه به سؤال مطرح

پیامدهای مثبت و منفی گسترش فضای مجازی در آموزش و  ةپژوهشگران داخلی و خارجی دربار

ها گزارش تحلیلی بر اساس کلیدواژه 10فارسی و انگلیسی و  ةمقال 20یادگیری در شرایط کرونا از 

نشریات سایت وجو در وبها، به روش اسنادی و از طریق جستگزارش ةو چکیده مقاالت و خالص

های معتبر ( و وبسایت1المللی )اعم از ساینس دایرکت، امرالد، ساج، تیلور فرانسیس و غیرهمعتبر بین

المللی )اعم از پرتال ، سیویلیکا( و وبسایت نهادهای معتبر ملی و بین2سایدنشریات داخلی )مگیران، 

درسی مرکز مطالعات،  ةنامریزی و تعالی بردفتر مطالعات، برنامه شورای عالی انقالب فرهنگی،

ریزی آموزشی سازمان پژوهش و برنامه، ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسالمیبرنامه

پژوهشگاه  ،های آموزشیریزی درسی و نوآوریبرنامه ةپژوهشکد، های تربیت و یادگیریدر حوزه

، حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات، مطالعات آموزش و پرورش

. ارزیابی شدکنزی و مجمع جهانی اقتصاد و ...( انتخاب و مک ة، مؤسسمرکز ملی فضای مجازی

 .است 1فرایند انجام پژوهش به صورت شکل 

                                                           
1. ScienceDirect, Emerald, Taylor & Francis Online, SAGE and etc. 

2. SID 



112                                                       1401 ، پاییز3شمارة ، 11دورة ، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 های پژوهشیافته

 استخراج مفاهیم مرتبط با موضوع پژوهش )نتایج ارزیابی و خالصه(

، عالوه بر ارزیابی به تلخیص و 2در جدول  و شد دقیق بررسی مقاالت حتوایم مرحله، این در

های داخلی و خارجی مرتبط با نقش فضای مجازی در آموزش و یادگیری های پژوهشتوصیف یافته

های تحلیلی نهادهای آموزشی و فرهنگی پرداخته در شرایط کرونا و پساکرونا در مقاالت، گزارش

پیامدهای مثبت و منفی گسترش فضای مجازی در آموزش  ةشده در دو دستشده و پیامدهای احصا

ن و مدیران و یادگیری در شرایط کرونا و پساکرونا از دیدگاه پژوهشگران داخلی و خارجی، مسئوال

عالی نهادها و مؤسسات عالی آموزشی، پژوهشی و فرهنگی، کارشناسان، معلمان و دانشجویان و ...، 

 پرداخته شده است. 

 
 د انجام پژوهش به روش فراترکیب. فراین1شکل 

 

  سؤال پژوهش:

پیامدهای گسترش نفوذ فضای مجازی در حوزة 
 یادگیری در دوران کرونا و پساکرونا کدامند؟

 

 : کردنارزیابی و خالصه

 ها دربارةهای مقاالت و گزارشبررسی یافته -
 پیامدها

 بندی پیامدهای مثبت و منفی دسته -

ها بر اساس کلیدواژگان شجوی مقاالت و گزاروجست
؛ آموزش راه دور، آنالین و مجازیمرتبط با موضوع 

یادگیری الکترونیکی، مجازی و آنالین )از راه دور(، 
، 19آموزش مجازی، ویروس کرونا، بحران کووید 

  19کووید -، سارس19گیری کووید همه
 

های ها بر اساس کلیدواژهگری مقاالت و گزارشغربال
 ری/ آموزش الکترونیکی و کرونا:اصلی یادگی

مقاله از امرالد، ساینس دایرکت، مگیران،  20انتخاب  
SID سایت نهادهای مرتبطگزارش از وب 10، سیویلیکا و 

 

 های کیفی:ترکیب یافته

ها به نحوی بندی آنها و طبقهاستخراج مقوله -
 که بهترین توصیف برای مفاهیم باشد.

 هاا و مؤلفههتبیین ارتباط میان مقوله -

 

 گام نهایی:

تدوین مدلی مبتنی بر پیامدهای اصلی و فرعی گسترش  -
 فضای مجازی در آموزش و یادگیری 

 و ارائة راهکارهای پیشنهادی -
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 پیامدهای گسترش فضای مجازی در یادگیری در دوران کرونا و پساکرونا ةدیدگاه خبرگان دربار .2جدول 

 هادیدگاه منابع نوع

های گزارش
 تحلیلی

وزارت علوم، 
تحقیقات و 

معاونت  -فناوری
 آموزشی

)خاکی صدیق، 
1399) 

 پیامدهای مثبت:
درصد دروس نظری  90ز بیش ا ةشدن بستر ارائفراهمو تحول در آموزش کشور  -

 های کشوربه صورت الکترونیکی در دانشگاه

 حضوری های متنوع غیرآموزش ةها برای ارائتقویت زیرساخت -

آوری نظام آموزش عالی کشور در مواجهه با شرایط مشابه بردن سطح تابباال -
 احتمالی در آینده

سازمان پژوهش و 
ریزی برنامه

آموزشی در 
و های تربیت حوزه

)محبی،  یادگیری
1399) 

 پیامدهای منفی:
تری لکرد ضعیفگرفتن و توقف یادگیری آن دسته یادگیرندگانی که عمفاصله -

 شدند.داشتند و با تالش و فشار اساتید به یادگیری ترغیب می

 .های الزم نیستندها که دارای مهارتافزایش خشونت خانگی در برخی خانواده -

به دلیل افزایش میزان حضور یادگیرندگان )دانشجویان تربیتی اصول بر  تأثیر سوء -
 آموزان( در فضای مجازیو دانش

 پیامدهای مثبت:
 فراد یادگیرنده خود فرمان و مستقلتقویت خودیاگیری و تربیت ا -

کننده، راهبر و دهنده ِصرف به تسهیلتغییر نقش اساتید و معلمان از انتقال -
 برانگیزاننده

 کردن شوق یادگیرینهنهادی -

شورای عالی 
 انقالب فرهنگی

 الف(1399)عاملی، 

 پیامدهای مثبت:
مبنای مسئولیت اجتماعی و مسئولیت در قبال انسان و  نظام آموزشی، بر ةتوسع -

های آموزشی را با رویکرد کاهش تخریب فناوری ةمحیط زیست بوده و توسع
 .کندزندگی دنبال می ها و محیط طبیعیمحیط زیست اعم از هوا، آب

یک ظرفیت دوم و  جبران خأل به وجودآمده ناشی از شیوع بیماری کرونا سازوکار -
 .برای علم و نوآوری فناورانه و همچنین فضای کار و زندگی است

و  یو پژوهش الکترونیک نظام یادگیری فراگیر بازمهندسی اجتماعی و تقویت -
 هوشمند

مالحظات اخالقی و رعایت ؛ رعایت گیری مجازیگرای نظام یادپیشرفت عدالت -
 های آموزشیهای متنوعی برای نظامگیریجهتو  عدالت

یادگیری  .2مرکزی،  حاضر و غیر جایادگیری همه. 1های هیادگیری با خصیص -
ای یادگیری الیه .۵یادگیری یکپارچه،  .4ای و موژوالر، یادگیری شبکه .3تعاملی، 

 ةهای بزرگ )حافظیادگیری با داده .۷هیت رقـومی )دیجیتال( و یادگیری بـا ما .6و 
 (مجازی
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 هادیدگاه منابع نوع

دفتر مطالعات، 
ریزی و تعالی برنامه
درسی مرکز  ةبرنام

مطالعات، 
ریزی و تعالی برنامه

علوم انسانی و هنر 
دانشگاه آزاد 

 اسالمی
 (1399فر، )حمیدی

 پیامدهای منفی:
ت تکمیلی که در آن رابطه استاد و دانشجو های تحصیالتأثیر سوء بر کارآمدی دوره -

 اهمیت دارد.
ها و گرایی پرسشنامههای آزمایشگاهی و میدانی، کاهش واقعشدن فعالیتغیرفعال -

 ها مصاحبه

گیری رفتارهای اجتماعی بربودن شکلدچار آسیب شدن تعامالت اجتماعی و زمان -
 نوین و انطباق با آن

  پیامدهای مثبت:
ور ایران که نظام آموزش و پژوهشی رشد بسیار کندی دارد و بیشتر بر در کش -

 .های نظری استوار بوده است، شاید آموزش مجازی مؤثرتر واقع شودآموزش

فرهنگی  تمعاون
سازمان جهاد 
دانشگاهی 
 خوزستان 

نژاد، )صالحی
1399) 

 پیامدهای منفی:
امکان مواجهه با و  گاههای ناشی از دوری از اجتماع و دانشفزایش آسیبا -

 دانشجویانی ساکن و هراسان از جمع در آینده

در گرداب صفحات شدن وقت در فضای مجازی و گرفتاربخش عمده کردن یسپر -
 ریزی روزانهبه دلیل فقدان برنامه نامناسب مجازی و هدردادن زمان

ندن، خواب و بیداری، درس خواة دانشجویان )برنام ةروزان ةشدن برناممختل -
 ثیر منفی بر سبک زندگی دانشجویانأت...( و  های اجتماعی وفعالیت

 ةپژوهشکد
ریزی درسی برنامه

های و نوآوری
آموزشی پژوهشگاه 
مطالعات آموزش و 

 پرورش
)شکرباغانی، 

1399) 

 پیامدهای مثبت:
 رویکرد یادگیری تلفیقی/ترکیبیاستفاده از  ةتجرب -

 گیری آموزش دروس مختلفپیامکان مجازی و  های آموزشیاندازی کانالراه -

 و ایجاد همدلیهای مجازی شدن آموزشفعالها با شدن از دلواپسی خانوادهکاسته -
 گیری امر تعلیم و تربیت و پیخانواده و مؤسسات آموزشی بین 

 بهترین روش برای تداوم امر تعلیم و تربیت -

 ییادگیر استرس برایایجاد محیطی آرام و بی -

دفتر مطالعات 
اسالمی و ارتباطات 
حوزوی پژوهشگاه 

 فضای مجازی
 (1399، بیات)

 پیامدهای منفی:
محدودیت تحصیل حضوری از طرفی و رهاشدگی فضای مجازی از طرف دیگر،  -

این نگرانی را در پی دارد که همگان به ویژه جوانان و نوجوانان به هر بهانه ای به 
ن نیاز مستمسکی برای توجیه وابستگی بیشتر خود فضای مجازی روی آورند و ای

 .به فضای مجازی بشود

های فناوری ارتباطات، یعنی محدودنبودن، سرعت انتقال و امکان دسترسی ویژگی -
تواند به صورت گردابی تدبیری میکاربران به انبوهی از اطالعات، در صورت بی

 .هولناک آنان را در خود غرق کند
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 هادیدگاه منابع نوع

مرکز ملی فضای 
 مجازی
 (1399)خوراکیان، 

 پیامدهای مثبت:
آموزش مجازی، ؛ آموزان و دانشجویانجلوگیری از عقب ماندگی تحصیلی دانش -

آموزش قرار داده و حرکت  ةرا در مسیر جدیدی در حوز آموزان و دانشجویاندانش
 .رودمثبتی به شمار می

 مجازیآموزش در عصر تحوالت فضای ة تغییرات مدل حکمرانی در حوز -

لی و الالنی1 
(2020) مجمع  

 جهانی اقتصاد 

 پیامدهای مثبت:
 ظهور مدل ترکیبی از آموزش در آینده با مزایای معنادار -
 جویی در زمانافزایش سرعت یادگیری و صرفه -

و همکاران  2هایتس
(2020) 

کنزیمؤسسة مک  

 پیامدهای مثبت:
های آموزشی خود و تقویت قابلیتکارگیری ابتکارات جدید هترغیب مؤسسات به ب -

 به طور دائم 

مجالت علمی 
 معتبر

 آراجو و همکاران
(2020)  

 پیامدهای منفی:
 تأثیر بر بهداشت روانی و ذهنی، ایجاد اضطراب و نگرانی -

 ظهور استرس و احساس تنهایی و تأثیر منفی بر آموزش -

 کووادزهو  ایلیباس
(2020) 

 پیامدهای مثبت:
برای مدرسان، دانشجویان و مدیران برای استفاده از ابزارهای  کسب تجربه -

های از دست داده در اثر غیبت، یا الکترونیک در پساکرونا در مواردی نظیر درس
 موارد مشابه دیگری 

 طباطبایی3 )2020(

 پیامدهای مثبت:
 گیری در آینده سازی برای سازگاری با شرایط همهآماده -
سازی به ویژه در علوم پزشکی و تربیت پزشکان بیات شبیهتسریع در کسب تجر -

 آینده

(2020مورفی )  

 پیامدهای مثبت:
ای برای یادگیری الکترونیکی اضطراری بلکه برای سازی نه به عنوان پدیدهایمن -

ها پس از گذر از بحران کووید هویتی و ناایمنی مدارس و دانشگاهجلوگیری از بی
19 

ان فاواله و همکار
(2020)   

 پیامدهای مثبت:
 رشد یادگیری و همکاری آنالین -

 هاآمیز در مقابله با چالشحفظ و تداوم عملیات دانشگاه به صورت موفقیت -

                                                           
1. Li and Lalani 

2. Heitz 

1. Tabatabai 
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 هادیدگاه منابع نوع

افونه و همکاران 
(2020 )  

 پیامدهای مثبت:
های یادگیری الکترونیکی برای مواجهه با کسب تجربة جدید برای توسعة سیستم -

 هابحران

(2020)داوان   

 پیامدهای مثبت:
تر با کمترین هزینه حمل و کاهش هزینة کلی یادگیری و شیوه آموزشی نسبتاً ارزان -

 نقل
 ریزی و مدیریت زمان توسط یادگیرندهو امکان برنامه افزایش خودکنترلی فراگیران -
 پذیری بیشترایجاد مسئولیت -
 ریق فضای مجازیتر از یادگیری از طامکان استفاده معقول و منطقی -
 های فناورانة جدیدکسب مهارت -

اسد1 و همکاران 
(2020)  

 پیامدهای مثبت:
شدن یادگیری و فناوری اطالعات افزایش اثربخشی یادگیری در صورت یکپارچه -

 و ارتباطات
 تسهیل فرایندهای آموزشی برای مدرسان و اساتید -

هال و همکاران 
(2020)  

 پیامدهای مثبت:
قابل مند برای آیندة غیر ریزی نظاماثربخش به شرایط نامطمئن و برنامهپاسخ  -

 گیریبینی پس از همهپیش
 2حسن و بائو 

(2020) 
 پیامدهای منفی:

 شناختی ناشی از ترس از دست دادن سال تحصیلیسالمت روان و پریشانی روان -
و همکاران  3الزینی
(2020) 

 پیامدهای مثبت:
 های فناورانهی بیشتر به دلیل پیشرفت آشکار در مهارتکسب دستاوردها -

و  4چاتورود
  (2021همکاران )

 پیامدهای منفی:
 تأثیر سوء بر سبک زندگی، آموزش و یادگیری و سالمت ذهنی  -

 (2020) ۵تان

 پیامدهای منفی:
 هایروش از استفاده خود فراگیران با یادگیری عملکرد و انگیزه از دست دادن -

  آنالین گیرییاد
و همکاران  6الوامله
(2020)  

 پیامدهای منفی:
 انگیزگیبی -

                                                           
1. Asad 

2. Hasan  & Bao 

3. Elzainy 

4. Chaturvedi 

5. Tan 

6. Alawamleh 
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 هادیدگاه منابع نوع
 عدم درک مطلب -
 هاکاهش سطح ارتباط بین فراگیران و مدرسان آن -
 های آنالیناحساس انزوای ناشی از کالس -

سلیمی و فردین 
(1399) 

 پیامدهای مثبت:
 خلق فرصت آموزشی برابر  -
 د خلق نوآوری آموزشی جدی -

 کردن زمینة تغییرفراهم -
 های برخط و مجازیریزی راهبردی و توجه به آموزشتوجه به داشتن برنامه-

 (1399فرد )غفوری

 پیامدهای مثبت:
 هاشکوفایی برخی قابلیت -
 رعایت عدالت آموزشی -
 پیامدهای منفی: -
 تر استاد و دانشجوتعامل کم -

ابوالمعالی الحسینی 
(1399) 

 ای منفی:پیامده
 آنالین آموزش یندافر در یادگیرندگان ضعیف اجتماعی و شناختی حضور -
 معلمان در آنالین آموزشیة برنام طراحی و مشکالت ضعیف تدریس حضور -
 پایانی ارزشیابی از نگرانی و تحصیلی، اضطراب افزایش -
 کاری )مانند رفتارهایاهمال و تحصیلی ةانگیز ضعف ضعیف، زمان مدیریت -

 تحصیلی( تکالیف دادنانجام و مطالعه از اجتناب

(1399رضایی )  
 پیامدهای منفی:

 الکترونیکی هایپاسخگو در امتحان شخص کنترل عدم و دانشجویان تقلب امکان -
 بستر مجازی در

ها و کنفرانس
های همایش

نمایه در 
 سیویلیکا

میرانی سرگزی و 
 (1399جهانی )

 پیامدهای مثبت:
ر دآرامش خاطر ایجاد و  ن اضطراب ناشی از درگیری با ویروس کروناکاهش میزا -

 هاخانواده
 پیگیری مداوم در روند تدریس و رفع مشکالت موجود در زمان کرونا -
 پیشرفت تحصیلی ةافزایش انگیز -
 مشارکت و یادگیری فراگیران -

شفیعی سروستانی 
و صفری 

آبادی سهل
(1399 )  

 پیامدهای مثبت:
 آموزانیادگیری بدون نیاز به حضور فیزیکی دانش تداوم -
 کمک به دولت برای جلوگیری از گسترش ویروس -
 های آیندهارتقای آموزش نسل -
 روزرسانی دانشاعطای فرصت تفکر و به -
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 از پس. است هایافته جدیدی از و یکپارچه تفسیر ایجاد فراترکیب، هدفاستخراج مضامین: 

 که نحوی به گرفت، شکل مناسب بندیقالب طبقه در هاآن بندیطبقه (،مضامین )مفاهیم شناخت

 (.3باشد )جدول  داشته را مفاهیم برای توصیف بهترین

 و هامقوله میان ارتباط تبیین :ها )پیامدهای اصلی و فرعی(مؤلفه و هامقوله میان ارتباط تبیین

 برای هامقوله میان مفاهیم، ارتباط از اینمونه 3جدول . است پژوهش این بعدی ةیافت ها،مؤلفه

 .دهدمی نشان را قضیه گیریشکل
 

 ها و مضامینارتباط میان مفاهیم، مقوله .3جدول 

نوع 
 پیامد

 مضامین )مفاهیم(
 هامؤلفه

 )پیامدهای فرعی(
 هامقوله

 )پیامدهای اصلی(

 مثبت
 ة حمل و نقلجویی در هزینصرفه -

تر با موزشی نسبتاً ارزانکاهش هزینة کلی یادگیری و شیوة آ -
 کمترین هزینة حمل و نقل

های تأثیر بر هزینه
 آموزش و یادگیری

پیامدهای مالی و 
 اقتصادی

 منفی
باالبردن هزینة یادگیری و تحمیل هزینه بر دانشجویان به دلیل  -

 حجم باالیی از اینترنتخرید 

 مثبت

 محورو توسعة نظام آموزش فناوری تحول -

 زشی جدیدخلق نوآوری آمو -

فناوری آموزش در عصر  ةتغییرات مدل حکمرانی در حوز -
 اطالعات

های آینده و اعطای فرصت تفکر و ارتقای آموزش نسل -
 روزرسانی دانشبه

آوری نظام آموزش عالی کشور در مواجهه باالبردن سطح تاب -
سازی برای سازگاری با آماده /با شرایط مشابه احتمالی در آینده

در آینده/ کسب تجربة جدید برای توسعة  گیریشرایط همه
ها/ های یادگیری الکترونیکی برای مواجهه با بحرانسیستم

کسب تجربه برای کاهش میزان زمان تعطیلی مدارس و 
 در آینده دلیل آگودگی هوا و بارش برفها به دانشگاه

مدل حکمرانی  تأثیر بر
 آموزش ةدر حوز

پیامدهای 
نگرانه و آینده

 گرایانهتحول

نظام آموزش  ةتوسع
 محورفناوری

بازمهندسی و تحول 
 نظام یادگیری در
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نوع 
 پیامد

 مضامین )مفاهیم(
 هامؤلفه

 )پیامدهای فرعی(
 هامقوله

 )پیامدهای اصلی(

شدن هویت شدن و ناایمنسازی برای جلوگیری از بیایمن -
پاسخ  /پس از گذر از بحران کووید هامدارس و دانشگاه

مند برای آیندة ریزی نظاماثربخش به شرایط نامطمئن و برنامه
 گیریبینی پس از همهغیر قابل پیش

و پژوهش  نظام یادگیری فراگیر بازمهندسی اجتماعی و تقویت -
 الکترونیکی و هوشمند 

 های متنوع غیرها برای ارائه آموزشتقویت زیرساخت -
ر مدل ترکیبی از آموزش در آینده با مزایای ظهو /حضوری

 معنادار

 ریزی راهبردیداشتن به برنامهتوجه -

 کردن زمینة تغییرفراهم -

 هاشکوفایی برخی قابلیت -

 مثبت

خلق فرصت  -گرای نظام یادگیری مجازیپیشرفت عدالت -
 آموزشی برابر

های گیریجهتو  مالحظات اخالقی و رعایت عدالترعایت  -
 های آموزشیمتنوعی برای نظام

 در کنار خانواده بودن -

های شدن آموزشفعالها با شدن از دلواپسی خانوادهکاسته -
و خانواده و مؤسسات آموزشی ن بی و ایجاد همدلیمجازی 

 گیری امر تعلیم و تربیتپی

 تداوم یادگیری بدون نیاز به حضور فیزیکی -

-دهندة صِرف به تسهیلتغییر نقش اساتید و معلمان از انتقال -

 کننده، راهبر و برانگیزاننده

 پذیری بیشترایجاد مسئولیت -

تمرین سبک جدید زندگی و کسب تجربه جدید برای دانشجو  -
 آموز و معلم(ستاد )دانشو ا

تغییر تصور والدین و شناخت بهتر از وضعیت آموزش و  -
 یادگیری به واسطه یادگیری در منزل

پیامدهای برابری و 
 عدالت اجتماعی 

امدهای ارتباطی، پی
اجتماعی و 

 گرایانهاخالق

تأثیر بر تعامالت و 
 رفتارهای اجتماعی

 تأثیر بر سبک زندگی
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نوع 
 پیامد

 مضامین )مفاهیم(
 هامؤلفه

 )پیامدهای فرعی(
 هامقوله

 )پیامدهای اصلی(

 منفی

گیری بربودن شکلیب شدن تعامالت اجتماعی و زماندچار آس -

های فزایش آسیبرفتارهای اجتماعی نوین و انطباق با آن/ ا

امکان مواجهه با و  ناشی از دوری از اجتماع و دانشگاه

 دانشجویانی ساکن و هراسان از جمع در آینده

 های الزممهارت ی فاقدهاافزایش خشونت خانگی در خانواده -

به دلیل افزایش میزان حضور اصول تربیتی بر  تأثیر سوء -

 آموزان( در فضای مجازییادگیرندگان )دانشجویان و دانش

 ةروزان ةشدن برناممختل /ثیر منفی بر سبک زندگی دانشجویانأت -

های خواب و بیداری، درس خواندن، فعالیت ةدانشجویان )برنام

 ...( اجتماعی و

آوردن به فضای و روی فضای مجازی از طرفدر رهاشدگی  -

کردن مجازی و توجیه وابستگی بیشتر به فضای مجازی/ سپری

در گرداب وقت در فضای مجازی و گرفتارشدن  ةبخش عمد

به دلیل فقدان  صفحات نامناسب مجازی و هدردادن زمان

 به دلیلگردابی هولناک  شدن درریزی روزانه/ غرقبرنامه

کاربران به انبوهی  محدودنبودن، سرعت انتقال و امکان دسترسی

 از اطالعات

 انضباطیافزایش بی -

آموزش مجازی  ةساماناستاد و شاگردی )پیوند قوی بین  نبود -

عدم  -(دانشجومحور نیست استادمحور است و؛ پویا نیست

 تعامل بین استاد و دانشجو

های آموزشی و ایجاد شکاف آموزشی زدن به نابرابریدامن -

روم به دلیل عدم برخورداری )تبعیض در آموزش بین نواحی مح

 از امکانات برابر(

ترک تحصیل به دلیل عدم برخورداری از امکانات و  -

 آموزان در بستر فضای مجازیدیرآموزبودن برخی دانش

تأثیر بر اصول تربیتی 
 و اخالقیات

-تأثیر بر روابط استاد
 شاگردی

تأثیر بر روابط 
 خانوادگی
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نوع 
 پیامد

 مضامین )مفاهیم(
 هامؤلفه

 )پیامدهای فرعی(
 هامقوله

 )پیامدهای اصلی(

 مثبت

 یادگیری استرس براییایجاد محیطی آرام و ب -

بودن وضعیت کرونا برای کاهش اضطراب و نگرانی نامشخص -
 دانشجویان، اساتید و خانواده

 کمک به دولت برای جلوگیری از شیوع ویروس -

تأثیر بر سالمت جسم 
 و روان

پیامدهای جسمی، 
 روحی و روانی

 منفی

 تأثیر بر بهداشت روانی و ذهنی، ایجاد اضطراب و نگرانی -

 سترس و احساس تنهایی و تأثیر منفی بر آموزشظهور ا -

 عدم یادگیرینگرانی و اضطراب بابت  -

شناختی و سالمت روان ناشی از ترس از دست پریشانی روان -
 دادن سال تحصیلی

آموزش از راه دور یک  ی مدرسان و باور آنان به اینکهنگران -
 است. بازی ویدیویی

آمدن مشکالت وجودتحرکی ناشی از در خانه ماندن و بهکم -
 جسمی

 فرایند در یادگیرندگان ضعیف اجتماعی و شناختی حضور -
 آنالین آموزش

 آموزشی برنامة طراحی و مشکالت ضعیف تدریس حضور -
 معلمان در آنالین

 پایانی ارزشیابی از نگرانی و تحصیلی، اضطراب افزایش -

 مثبت

کارگیری ابتکارات جدید و تقویت ترغیب مؤسسات به به -
ای آموزشی خود به طور دائم با همکاری دانشجویان و هقابلیت
 بنیانهای دانششرکت

 /فضای مجازی درتر از یادگیری امکان استفاده معقول و منطقی -
های فناورانه جدید/ تسریع در کسب تجربیات کسب مهارت

 سازی به ویژه در علوم پزشکی و تربیت پزشکان آیندهشبیه

تأثیر بر بازدهی و 
راندمان آموزش و 

 یادگیری

پیامدهای کیفی، 
کارکردی و مبتنی 

بر رویکرد 
 توانمندسازی
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نوع 
 پیامد

 مضامین )مفاهیم(
 هامؤلفه

 )پیامدهای فرعی(
 هامقوله

 )پیامدهای اصلی(

ریزی و مدیریت امکان برنامهو  افزایش خودکنترلی فراگیران -
فراد زمان توسط یادگیرنده/ تقویت خودیاگیری و تربیت ا

 کردن شوق یادگیرینهادینه /یادگیرنده خود فرمان و مستقل

کسب تجربه برای مدرسان، دانشجویان و مدیران برای استفاده  -
های از ابزارهای الکترونیک در پساکرونا در مواردی نظیر درس

 در اثر غیبت و یا موارد مشابه دیگریاز دست داده 

 امکان رصد روند آموزش در راستای بهبود کیفیت  -

 رویکرد یادگیری تلفیقی/ترکیبیتجربة استفاده از  -

گیری آموزش پیامکان های آموزشی مجازی و اندازی کانالراه -
های آموزشی در صورت دسترسی به فایل /دروس مختلف

 ه صورت آفالین()ب های آنالینکالس از جاماندن

 های نظریآموزشمؤثرتربودن آموزش مجازی برای  -

 تسهیل فرایندهای آموزشی برای مدرسان و اساتید -

یک و  وجودآمده ناشی از شیوع بیماری کروناجبران خأل به -
فضای کار  ،ظرفیت دوم برای علم و نوآوری فناورانه و همچنین

وزان و جلوگیری از عقب ماندگی تحصیلی دانش آم /و زندگی
برطرف کردن حدودی از نیازهای آموزشی نه همة  /دانشجویان

حفظ و  /بهترین روش برای تداوم امر تعلیم و تربیت ها/آن
آمیز در مقابله با تداوم عملیات دانشگاه به صورت موفقیت

 هاچالش

رشد یادگیری و همکاری آنالین/ افزایش سرعت یادگیری و  -
 بخشی یادگیریجویی در زمان/ افزایش اثرصرفه

 حاضر و غیر جایادگیری همه. 1های یادگیری با خصیصـه -
 .4ای و موژوالر، یادگیری شبکه .3یادگیری تعاملی،  .2مرکزی، 

یادگیری بـا ماهیت  .6، اییادگیری الیـه .۵یادگیری یکپارچه، 
 (مجازی ةهای بزرگ )حافظیادگیری با داده. ۷و  رقـومی

 نه های فناوراپیشرفت مهارت -

تأثیر بر کمیت و 
های کیفیت فعالیت
 آموزشی

یادگیری  ةتأثیر بر نحو
و میزان استقالل 

 یادگیرنده
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نوع 
 پیامد

 مضامین )مفاهیم(
 هامؤلفه

 )پیامدهای فرعی(
 هامقوله

 )پیامدهای اصلی(

 منفی

گرفتن و توقف یادگیری آن دسته از یادگیرندگانی که فاصله -
تری داشتند و با تالش و فشار اساتید به ملکرد ضعیفع

 شدند.یادگیری ترغیب می

کاری اهمال و تحصیلی انگیزة ضعف ضعیف، زمان مدیریت -
 تحصیلی( تکالیف انجام و مطالعه از اجتناب )مانند رفتارهای

تأثیر سوء و عدم امکان یادگیری برخی دروس دارای واحدهای  -
های حل تمرین در علوم ، کالسعملی، آزمایشگاهی، کشاورزی

های آزمایشگاهی و شدن فعالیتغیرفعالریاضی و مهندسی/ 
 هاها و مصاحبهگرایی پرسشنامهکارهای میدانی، کاهش واقع

های تحصیالت تکمیلی/ کیفیت تأثیر سوء بر کارآمدی دوره -

کیفیت و بازدهی پایین یادگیری؛  های مجازیکالس پایین
االت ؤسبدون پاسخ ماندن برخی ست و پایین آمده ا آموزش

بازدهی پایین آن نسبت به آموزش حضوری به دلیل  /دانشجویان
 ارتباط یک طرفه و سطحی

 نگرفتن آموزش و درسعدم تمرکز دانشجو و جدی -

 عدم برخورداری از ابزار سنجش پیشرفت تحصیل -

 عدم اطالع از عمق یادگیری به واسطه آموزش مجازی -

پاسخگو در  شخص کنترل عدم و یاندانشجو تقلب امکان -
 بستر مجازی در الکترونیکی هایامتحان

مؤسسات  بازدهتأثیر بر
های قابلیت ةبه واسط

 فناورانه

تأثیر بر میزان 
کارآمدی ارزشیابی 

 نتایج

 های پژوهشمنبع: یافته

 و کدها معنای محتوا و تحلیل به توجه با پژوهش، این در :کیفی هاییافته ترکیب و تحلیل

محدودیت  دلیلبه. گرفتند دسته شکل 16به تعداد  هادسته و مؤلفه ۵ تعداد به هامقوله مفاهیم،

 2پیامد فرعی به صورت شکل  16پیامد اصلی و  ۵ قالب در نتایج ةارائ به صرفاً ،صفحات مقاله

 شود. می اشاره

مضمون یا مفهوم  ۵1 ،ایت، پس از ارزیابی و تلخیص در نه3بر اساس اطالعات جدول  ،همچنین
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ة مورد دارای مضامینی منفی دربار 2۷مورد دارای مضامین مثبت و  38شناسایی شد که از این تعداد 

  پیامدهای گسترش فضای مجازی در آموزش و یادگیری در شرایط کرونا و پساکرونا بودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 مجازی در آموزش و یادگیری. مدل پیامدهای اصلی و فرعی گسترش فضای 2شکل 

 های آموزش و یادگیریتأثیر بر میزان هزینه

 آموزش ةمدل حکمرانی در حوز تأثیر بر

 محورتأثیر بر نظام آموزش فناوری

 حول در نظام یادگیریبازمهندسی و ت

 پیامدهای برابری و عدالت اجتماعی 
 

 تأثیر بر تعامالت و رفتارهای اجتماعی

 تأثیر بر سبک زندگی
 

 تأثیر بر اصول تربیتی و اخالقیات
 

 شاگردی-تأثیر بر روابط استاد
 

 تأثیر بر روابط خانوادگی
 

 های آموزش و یادگیریتأثیر بر میزان هزینه

 ازدهی و راندمان آموزش و یادگیریتأثیر بر ب

 های آموزشی تأثیر بر کمیت و کیفیت فعالیت
 

 تأثیر بر نحوة یادگیری و میزان استقالل یادگیرنده
 

 های فناورانهتأثیر بر بازده و قابلیت
 

 تأثیر بر میزان کارآمدی ارزشیابی نتایج
 

 نگرانه و پیامدهای آینده
 گرایانهتحول

 

پیامدهای گس
ش و یادگیری 

ضای مجازی در آموز
ش ف

تر
ط کرونا و پساکرونا

در شرای
 

 پیامدهای مالی و اقتصادی
 

 گرایانهپیامدهای ارتباطی، اجتماعی و اخالق
 

 پیامدهای جسمی، روحی و روانی
 

پیامدهای کیفی، کارکردی و مبتنی بر 
 رویکرد توانمندسازی
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 گیریبحث و نتیجه

 ،اسر دنیاتدریج در سراز ووهان چین به 2019( در اواخر سال 19ید وبا شیوع ویروس کرونا )کو

، بسیاری از 1398چندین مورد مبتال به این ویروس در ایران از اوایل اسفندماه  ةبا مشاهد ،همچنین

ی و قضایی(، تولیدی )کارخانجات بزرگ، کوچک و های اجرایی )کارهای اداری، دولتفعالیت

های ها، فعالیتها، پارکها، هتلمتوسط(، تجاری )صادرات و واردات از گمرک(، خدماتی )رستوران

های ورزشی و ...( و اجتماعی های عروسی و ...(، فرهنگی )سینما و تئاتر، باشگاهمربوط به مراسم

رار گرفت و در راستای مقابله با این ویروس، ستادی با عنوان از جمله آموزش در ایران تحت تأثیر ق

گیری و قطع را در راستای مقابله مؤثر با این همه هاییستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل شد تا تصمیم

سایر کشورها، اجرای  ماننداین ستاد  هایگسترش این ویروس اتخاذ کنند. یکی از تصمیم ةزنجیر

ها بود. اجتماعی و تعطیلی موقت و فراگیر مدارس، مؤسسات عالی و دانشگاهگذاری سیاست فاصله

های آموزشی و یادگیری نبود؛ زیرا مدارس در اواسط البته این تصمیم به معنای توقف کامل فعالیت

ها نیز در اوایل نیمسال دوم فعالیت آموزشی بودند. بنابراین اعضای این سال تحصیلی و دانشگاه

کل از وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش و بهداشت، آموزش و ستاد که متش

درمان علوم پزشکی و سایر مسئوالن بودند تصمیم گرفتند که همچون سایر کشورها از راهکار 

ترین و های اجتماعی و فضای مجازی به عنوان مطمئنآموزش مجازی و یادگیری در بستر شبکه

د و مقرر شد پس از شهایی در این راستا صادر بخشنامه بنابراین،ه گیرند. ترین راهکار بهرکاربردی

های آموزشی و ها، فعالیتها و اپلیکیشناندازی سامانهتهیه و تدارک و راه برایمدت ای کوتاهوقفه

های های اجتماعی و سامانهیادگیری نه به صورت حضوری بلکه به صورت مجازی و از طریق شبکه

از جمله ایتالیا، کانادا،  ،یافته و در حال توسعهی تداوم یابد. در بسیاری از کشورهای توسعهالکترونیک

هند، پاکستان، برزیل، ایرلند، قبرس، غنا و ... نیز بلژیک، استرالیا، هلند، بریتانیا، رومانی، گرجستان، 

راهکار استفاده شد  ترین و بهتریناز آموزش و یادگیری در بستر فضای مجازی به عنوان کاربردی

و آموزش از راه دور،  یگیری از یادگیری الکترونیکو پژوهشگران داخلی و خارجی ضمن تأثیر بهره

 به پیامدهای مختلف آن اشاره کردند.
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هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل پیامدهای گسترش فضای مجازی در نظام  ،بنابراین

ا در نظر گرفته شد و برای این منظور از روش پژوهش آموزش و یادگیری در شرایط کرونا و پساکرون

های مربوطه و پس از انتخاب مقاالت و گزارش ،کیفی فراترکیب استفاده شد و در گام نخست

پس از ارزیابی و  ،همچنین د.شمثبت و منفی تفکیک  ةاستخراج مفاهیم، ابتدا پیامدها در دو دست

یامدهای گسترش فضای مجازی در آموزش و پ ةمضمون دربار 6۵، تلخیص مفاهیم در نهایت

مورد دارای مضامین مثبت  38 ،یادگیری در شرایط کرونا و پساکرونا شناسایی شد که از این تعداد

گیری از این راهکار مورد دارای مضامین منفی بودند؛ که مؤید آن است که پیامدهای مثبت بهره 2۷و 

 منفی آن بوده است. در شرایط کرونا و پساکرونا بیش از پیامدهای

پیامد فرعی  16مضمون در  6۵مفاهیم،  و کدها معنای محتوا و تحلیل به توجه با ،در پایان نیز

نگرانه و پیامدهای آینده .2پیامدهای مالی و اقتصادی،  .1پیامد اصلی )مقوله( شامل  ۵)مؤلفه( و 

 ،پیامدهای جسمی، روحی و روانی .4گرایانه، پیامدهای ارتباطی، اجتماعی و اخالق .3گرایانه، تحول

ها با بندی شدند. این یافتهپیامدهای کیفی، کارکردی و مبتنی بر رویکرد توانمندسازی دسته .۵و 

(، لی و الالنی 2020های خارجی و داخلی از جمله پژوهش باسیلیا و کاوادزه )های پژوهشیافته

(، آفونه و همکاران 2020الی و همکاران )(، فاو2020(، هیتز و همکاران )2020) (، مورفی2020)

(، 1399(، سلیمی و فردین )2020(، هال و همکاران )2020(، اسد و همکاران )2020(، داوان )2020)

( که هر 1399ابوالمعالی الحسینی )و (، 1399آبادی و غفوری فرد )صفری سهل ،شفیعی سروستانی

از مالی و اقتصادی، روانشناختی و جسمانی،  یک به طور جداگانه به پیامدهای مثبت و منفی اعم

 ةگرایانکارکردی، عدالت اجتماعی، زیرساختی و فناورانه، توسعه و بهبود یادگیری و رویکرد تحول

نظام آموزشی ناشی از نفوذ فضای مجازی بر یادگیری در شرایط کرونا و پساکرونا اشاره کرده بودند، 

های صورت گرفته، مدعی شد که به دلیل جامعیت بررسیتوان می ،همراستا بوده و در عین حال

 گیرد. های آنان را به طور یکجا در بر مییافته ةکلی

های توان چنین برداشت کرد که با توجه به رشد شتابان فناوری در عرصهاز نتایج این پژوهش می

وه تا حدودی به مختلف به ویژه آموزش و یادگیری، به طوری که پیش از شیوع کرونا نیز این شی
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گیری از فضای مجازی برای آموزش و یادگیری از سطوح پایه نزدیک بهره ةشد، در آیندکار برده می

گیری از ها بهرهطور که در سایر زمینهدهد و همانتا عالی سهم بیشتری را به خود اختصاص می

پیش خواهد بود. با این آموزش و یادگیری نیز این رشد بیش از  ةفضای مجازی رشد یافته، در حوز

ها، بهبود سالمت روح و به کاهش هزینه ،تفاوت که اگر از این فناوری به طور بهینه استفاده شود

آوری سطح تاب شده و از همه مهمترمنجر  روان، بهبود کیفیت یادگیری، افزایش تعامالت اجتماعی

بخشد؛ در غیر این را ارتقا می کشور در مواجهه با شرایط مشابه احتمالی در آیندهی نظام آموزش

آموزش و یادگیری بیشتر از پیامدهای مثبت آن خواهد شد و  ةپیامدهای منفی این شیو ،صورت

در راستا بهبود  بنابراین،مشکالت فراوانی را برای نظام آموزشی کشور به همراه خواهد داشت. 

وزش و یادگیری موارد زیر گیری از فضای مجازی در آمشرایط و افزایش پیامدهای مثبت بهره

 شود:پیشنهاد می

سازی آماده برای ،ها و راهکارهای جدید برای موارد آیندهایجاد قوانین و مقررات جدید، پلتفرم -

  گیری کرونادولت و جامعه در برابر با موارد مشابه همه

گیری مهار همهمبهم از کنترل و  ةهای آموزشی پساکرونا با توجه به آیندپژوهی شیوهآینده -

 کرونا و لزوم تداوم آموزش و یادگیری در صورت تداوم وضع موجود

های آموزشی منسجم، منعطف و کارآمد و اجرای برنامههای نوآورانه، تدوین اتخاذ استراتژی -

 و تداوم های فناوری نوین )نظیر اینترنت و فضای مجازی(ها و ظرفیتبا استفاده از توانایی

 زیهای مجاآموزش

های آموزشی و رفع خألهای موجود در سامانه ةجلوگیری از غیرکارآمدکردن این شیو -

ها و تأمین امنیت کاربران و توسعه  شده توسط مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهطراحی

 ها و کندشدن در زمان ترافیک مقابله با قطعی برایها از جمله تقویت پهنای باند زیرساخت

جویی در زمان فراگیری و متناسب با صرفه برایهای مناسب و آسان کاربرد طراحی اپلیکیشن -

های آموزشی دهنده و یادگیرنده و ناظران برای رصد و ارزیابی کیفیت دورهشرایط آموزش

 مجازی

های استفاده گام به گام از یادگیری الکترونیکی در کلیه سطوح آموزش عالی و برگزاری دوره -
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آموزش و دانش  یها جهت ارتقاشنایی با ابزارهای فناورانه و استفاده از آنافزایی و آمهارت

 خود 

 و ترغیب فراگیران کالس در الکترونیکی یادگیری ابزارهای الگوبودن مدرسان در استفاده از -

 و بخشلذت یادگیری سمت به حرکت برای ها(آموزشی )اپلیکیشن هایبرنامه دانلود در

 جالب

سازی محیط شبیه برای 2و هوش مصنوعی 1افزودهز جمله واقعیت های نوین ااوریآشنایی با فن -

 آموزش و یادگیری ةهای بعدی ورود فضای مجازی در حوزواقعی برای گام

های فرهنگی در بستر زیرا اگر همان فعالیت ؛هانگرش متولیان فرهنگ در دانشگاه الزام تغییر -

به بستر مجازی منتقل شود، نه تنها ممکن است با  گونه تغییراجتماع حقیقی، بدون هیچ

در . کاهش جذابیت مواجه شود، بلکه ممکن است کارکردهای خود را نیز از دست بدهد

باید اندیشید و شکل جدیدی از تعامالت اجتماعی را در بستر مجازی شکل داد تا  ،نتیجه

یت دانشجو را به سمت نگاه داشتن فرهنگ دانشگاهی، ذهنزنده نگه ةعالوه بر تالش در زمین

موقت و گذرا به شرایط حال حاضر و نه تثبیت فرهنگ زندگی انفرادی و دور از جمع، سوق 

 .داد

کردن جای بسندهشود بهبه منظور ارتقای قابلیت اطمینان نتایج ارزشیابی یادگیری پیشنهاد می -

 ابزارهای و هاروش از آموزشی ةدور اهداف و محتوا با به یک روش ارزشیابی، متناسب

 شود.  استفاده فراگیران یادگیری میزان چندگانه و تلفیقی( برای ارزشیابی هایمناسب )روش

در ها )ها برای حضور مجدد در کالسسازی روحی و روانی دانشجویان و والدین آنآماده -

مندان پس ، استفاده از دورکاری برخی کاری(، لزوم تقویت دولت الکترونیکشرایط پساکرونا

خدمات به  ةجویی در استفاده از منابع، آمادگی برای ارائاز مهار کرونا در جهت صرفه

های مجازی پس از مهار کرونا آموزش ةها به صورت میهمان، ارائدانشجویان سایر استان

بودن و یا تخفیف اینترنت در مراکز آموزش عالی، توسط اساتید برجسته در کل کشور، رایگان

                                                           
1. Augmented Reality 

2. Artificial Intelligence 



   129...    یت کرونایی و پساکرونا؛ با یامدهای گسترش نفوذ فضای مجازی بر آموزش و یادگیری در وضعتحلیل و بررسی پ

   

 

های دانش بنیان، ایجاد انگیزه در اساتید و دانشجویان برای استفاده از شرکت کمک به

های هر استان، آموزش عالی های الکترونیکی، لزوم ایجاد وحدت رویه در دانشگاهآموزش

 یآموزش الکترونیک شناسی تخصصی و فرهنگیآسیبگذری از آموزش سنتی،  یالکترونیک

از دیگر پیشنهادهای این پژوهش  های مجازیاعمال آموزشزمینة  ها درنامهو اصالح آیین

 .است

 برایی شود که پژوهش حاضر را به روش کمّمند پیشنهاد میبه پژوهشگران عالقه ،در پایان -

بررسی تأثیر پیامدهای مثبت و منفی بر کارآمدی و اثربخشی یادگیری و آموزش در شرایط 

 کرونا و پساکرونا انجام دهند.
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