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 2زهرا شفیعی

 3زهرا ربانی

شناسی آموزش حاضر با هدف آسیب مقالهچکیده: 

غیرحضوری مهارت خواندری و نوشتاری پايه اول ابتدايی در 

گرفت. پژوهش از نظر هدف کاربردی  شهرستان پاکدشت انجام

و بر اين اساس از طرح پژوهش کیفی و روش داده بنیاد استفاده 

نفر از معلمان پايه  21کنندگان پژوهش شامل گرديد. مشارکت

نفر از متخصصان و  7اول ابتدايی شهرستان پاکدشت و 

ريزی آموزشی و دفتر کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه

گیری هدفمند سی بودند که بر اساس روش نمونهتالیف کتب در

های مربوط به با معیار اشباع نظری انتخاب شدند. در ادامه يافته

ها با روش داده بنیاد و کدگذاری اشتراس و کوربین مصاحبه

نتايج نشان دهنده آسیب  مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

هايی شامل آسیب روش محور، آسیب هدف محور، آسیب 

-توا محور، آسیب ارزشیابی محور، آسیب فعالیت ياددهیمح

های مرتبط های نیاز و زمینه محور، آسیبيادگیری محور، آسیب

با مواد و منابع و امکانات، آسیب يادگیرنده محور و آسیب معلم 

محور بود که فرايند آموزش غیرحضوری را تحت تاثیر قرار 

 دهد.می
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Abstract: The present study was conducted 

with the aim of pathology of virtual teaching of 

reading and writing skills in the first grade of 

elementary school in Pakdasht city. The 

research was applied in terms of purpose, and 

based on this, a qualitative research design was 

used. The participants of the research included 

15 first grade elementary teachers of Pakdasht 

city and 7 specialists and experts from the 

educational research and planning organization 

and the textbook authoring office, who were 

selected based on the purposeful sampling 

method with theoretical saturation quality. 

Next, the findings related to the interviews 

were analyzed by the grand theory method and 

Strauss and Corbin coding. The results 

indicated pathologies including method-based, 

goal-oriented, content-oriented, evaluation-

oriented, teaching-learning, activity-oriented, 

need-based and context-oriented pathologies, 

and also pathologies related to materials and 

resources and facilities, learner-oriented, and 

teacher pathologies. It was the axis that affects 

the process of non-attendance education. 

Keywords: pathology, reading and writing 

skills, distance learning, first grade 
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 مسألهمقدمه و بیان 

دهد. زبان های هر ارتباط را زبان تشکیل میآموزش و پرورش يک فرايند ارتباطی است، پايه

ی موثر در فرايند آموزش و پرورش است و بدون آن ارتباطی میان افراد جامعه تنها وسیله

نگی به گیرد و انتقال میراث فرهدنبال آن آموزش و پرورش شکل نمیشود، بهبرقرار نمی

اجتماعی خود زبان خاصی را -شود. کودکان در محیط خانوادگیهای بعدی غیر ممکن مینسل

دهد شده نشان می انجام هایپژوهش برخی(. 26، ص 2004عثمانوند،حسنیآموزند )خانمی

 مهارت دو خصوص دربه ابتدايی دوره فارسی در درس آموزاندانش يادگیری سطح که

 احتمال اين هاست،يادگیری کلید همه فارسی زبان چون ؛ است پايین لباغ و نوشتن خواندن

باشد.  اين دو مهارت يادگیری در نارسايی، آموزاندانش مردودی علل از يکی دارد که وجود

 يادگیری، وسیله ترينجزو اهداف اصلی دوره ابتدايی و اساسی نوشتن و خواندن در مهارت

مهرابی، است )فرج امروز زندگی در آموزاندانش یازهاین ترينمهم مسأله و از تفکر، حل

های زبانی است از که آغاز آموزشکتاب فارسی در پايه اول ابتدايی به دلیل آن. (8، ص 2008

آموزی در پايه اول دبستان سهم و های ديگر متفاوت است. زبانديد ساختاری اندکی با کتاب

های ديگر موضوعیت دارد و هنوز به برخالف پايهای دارد؛ زيرا زبان، خود نیز نقش عمده

ظرفی تبديل نشده است که بتوان علوم ديگر را در آن ريخت و آموخت، بلکه خود اين ظرف 

 (.  2001نیز نیازمند شکل گرفتن و ساخته شدن است )راهنمای معلم فارسی اول ابتدايی، 

 مجازی هایآموزش ،2006الاواخر اسفند ماه س از ايران در کرونا بیماری شیوع پی در

 و مدارس رسمی هایآموزش عرصه وارد و پیدا کرده سراسر جهان در اهمیت بسیار زيادی

(. 2، ص 2000حضوری شد )موسوی و جعفری،  تحصیل و تدريس جايگزين و هادانشگاه

ها در بسیاری از کشورها شد. اين شکل اين وضعیت باعث بسته شدن مدارس و دانشگاه

راه دور با آموزش از راه دور مرسوم متفاوت است و تاثیر خود را بر تمام دروس و  آموزش از

ها بیشترين تاثیر را آموزان شايد، کالس اولیدر بین دانش تمام مقاطع تحصیلی گذاشته است.

ای از حضور در مدرسه ندارند، در بدو ورود به دوران ها که تجربهاز اوضاع گرفتند، آن

های آموزش آنالين مواجه شدند. اين تاثیر در درسی مانند يادگیری مهارت تحصیل با پديده

زبانی نمود بیشتری داشته است چرا که يادگیری زبان در پايه اول نه يادگیری درباره زبان و نه 

آموزی و يادگیری از طريق زبان؛ بلکه دقیقا يادگیری خود زبان است. در آموزش مجازی زبان
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ای وجود نداشت و مدون و از پیش تعیین شده ی و نوشتاری برنامههای خواندارمهارت

هايی مواجه شد و کیفیت آموزش مهارت فارسی به شیوه غیرحضوری عمالً با چالش و آسیب

يادگیری و نحوه ارزشیابی تحت تاثیر  -های ياددهیرا در زمینه اهداف و محتوا و فعالیتآن

 خود قرار داد.

های علمی زبان آموزی ها و روشو مبتنی بر مبانی و اصول و نظريهآموزش زبان با کیفیت 

وابسته به طراحی و اجرای برنامه درسی مناسب زبان آموزی در تمامی عناصر سازنده يک 

های تواند شامل هدف، محتوا، انواع فرصتدرسی است. از ديد آيزنر اين عناصر میبرنامه

وش ارائه و روش پرسش و پاسخ و ارزشیابی باشد ياددهی يادگیری، سازمان دادن محتوا، ر

(. به دلیل  اينکه در گذشته آموزش مجازی در 222ص 2001)عربی جونقانی و همکاران، 

اکنون در طراحی و فراهم نبود، هم های آنصورت جدی انجام نشده بود و زير ساختايران به

حت تاثیر قرار داده است. ت رارو شده است که موفقیت آناجرا با مشکالت اساسی روبه

آموزان، آموزش غیرحضوری مهارت خوانداری و نوشتاری مشکالت و فشار بسیاری بر دانش

 اند، وارد کرده است.آموزش و يادگیری ترين عامل انتقال دهندهوالدين و معلمان که مهم

اده از در اين شرايط دست اندرکاران نظام آموزشی نیز خود را موظف ديدند تا با استف 

افزارها و ابزارهای مختلف جريان آموزش را از طريق فضای مجازی دنبال کنند. نظام نرم

آموزشی برای رفع اين مشکل و ادامه آموزش، به آموزش از راه دور از طريق 

 تصمیم گرفت تا و پرورشروی آورده است. در اين شرايط وزارت آموزش  مجازی فضاهای

 بتوانند آموزاندانش آن طريق از که کند ايجاد مجازی، فضايی فضای در شبکه يک ايجاد با

 نبود وجود اين دريافت کنند. با معلمان آنالين توسط آموزش طريق از را دروس

و  دانش آموزان اوقات و مناطق، بعضی در اينترنت سرعت بودن ضعیف و الزم هایزيرساخت

است )میزانی  ساخته رو روبه یجد هایچالش با مجازی آموزش پیگیری برای را معلمان

  (.2000سرگزی و همکاران، 

های صورت گرفته به اين نکته تاکید دارند که موفقیت آنچه مشخص است اغلب پژوهش

استفاده از فناوری در آموزش تحت تاثیر عوامل متعددی است و تا زمان برطرف نشدن موانع 

انست اما اشاره دقیقی به موانع و عنوان آموزش برتر دتوان آموزش غیرحضوری را بهنمی

راهکارهای رفع موانع نشده است. به عقیده پژوهشگران استفاده از فناوری نیاز به نگاه دقیق و 
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ای در آموزش از نکات برجسته مثبت در تحقیقات علمی دارد و استفاده از محتوای چندرسانه

زمان از فناوری برای آموزش و  آنان است. برای اينکه کاربران بتوانند در هر مکان و در هر

يادگیری استفاده کنند بايد الگوی مناسبی جهت درک و انتقال مفاهیم وجود داشته باشد. 

آموزان و والدين آنعلت نوظهور بودن اين شرايط معلمان و دانشرسد که بهبه نظر میبنابراين 

آموزش مسأله کند که می ای را ايجادشناسند و اين وظیفهها وضع موجود را به درستی نمی

مجازی مهارت خوانداری و نوشتاری را با ديد علمی بررسی کنیم و ببینیم که در حال حاضر 

 وضعیت آموزش در مدارس چگونه است.

 های پیشینپژوهش

های آموزش مجازی در ها و چالش(، در پژوهش تحلیل فرصت2044انورزاده و همکاران)

زش مجازی در پسا کرونا، نتیجه گرفتند که نیروی انسانی دوران کرونا: رهیافت توسعه آمو

ها و تولید محتوای الکترونیکی ارزشمند و توانمند، توسعه و بروز رسانی شبکه و زيرساخت

ها و بسیاری از عوامل ديگر نقطه آغازی برای تداوم و کیفیت استاندارد در کنار رفع محدوديت

 بخشی به آموزش مجازی در آينده است.

ای به بررسی اثربخشی شبکه مجازی)شاد(بر میزان ( در مطالعه2044هیاری و جهانگیری)ال

آموزان پرداختند. بر طبق نتايج به دست آمده، دانش آموزان دوره متوسطه دوم از يادگیری دانش

کنند. محیط های رسانه های اجتماعی و اينترنت برای آموزش دروس خود بیشتر استفاده می

ترين ابزارهای آموزشی و يادگیری ترين و غنیترين و مهیجن، يکی از محرکآموزشی آنالي

آورند و های دراز مدت فراهم میهای آموزشی آنالين وابسته به اينترنت، فرصتاست. محیط

آموز يادگیری و همچنین افزايش اعتماد به نفش دانش -موجب افزايش کارايی فرآيند ياددهی

 شوند. می

فناوری در آموزش درس  تاثیر استفاده از(، در پژوهش خود با عنوان 2000زاده )فالح

طور علمی و دقیق به گسترش نتیجه گرفت که، اگر به ی چهارم ابتدايیمطالعات اجتماعی پايه

های پايه از خواندن فناوری در نظام آموزشی پرداخته شود؛ فناوری نه تنها باعث ارتقای مهارت

 شود بلکه اين قابلیت را دارد که سواد اطالعاتی را نیز ارتقا بخشد.یو نوشتن و حساب کردن م

آموزان ( در پژوهش خود با عنوان اختالل نوشتاری دانش2006خانکهدانی)آزاد و صفری 

کنند که، خانواده و عوامل مربوط به خود مقطع ابتدايی و راهکارهای عملی حل آن،  بیان می
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وامل مربوط به خود يادگیرندگان در يادگیری نوشتن و خط های تدريس وی و عمعلم و شیوه

 آنان موثر است.

های فضای مجازی ها و چالش( در تحقیقی به مطالعه فرصت2007نصرتی و حیدرزادگان )

آموزان دوره دوم نظام متوسطه بر اساس سند تحول پرداختند. در نظام ياددهی و يادگیری دانش

شگفت انگیزی که علم و فناوری در جهاان اماروز داشاته اسات      ها براين باورند با پیشرفتآن

تواند دساتخوش تیییاری شاگرف در حاوزه آماوزش گاردد و باه        نظام آموزش و پرورش می

-جانبه دست يابد. امروزه به دلیل مشکالتی از قبیل کمبود وقت و زمان و فاصاله پیشرفتی همه

تاوان آموزشای کاه در کاالس درس     یهای مکانی که در بین دانشجويان کارمند وجود دارد ما 

های مختلف برقرار ساخت تا همگان آموزش را شود آن را بصورت مجازی در مکانبرگزار می

 دريافت کنند.  

ای را بر های زبان شناختی رايانه(، در پژوهشی که تاثیر بازی2000کالنی و همکاران )

کردند نتیجه گرفتند که ی میآموزان دارای اختالل در خواندن بررسعملکرد خواندن دانش

آموزان دارای های زبان شناختی بر بهبود درک مطلب و خواندن دانشافزار بازیمداخله با نرم

 اختالل موثر است.

ای ديکته (، در پژوهش خود نشان دادند که تولید چندرسانه2000پور )و موسوی عظیمی 

يی که در يادگیری امال ناتوان هستند موثر آموزان پايه دوم ابتدايار بر پیشرفت تحصیلی دانش

 بوده است.

 يادگیری یبرنامه الگوی تدوين و طراحی"در پژوهشی با عنوان  ،(2004فروزان ضرابیان)

 اولین الکترونیکی مطلوب، يادگیری یبرنامه يک طراحی جهت  "فارسی امالی الکترونیکی

 الگوی طراحی اساس، بر اين ست.ا مناسب طراحی الگوی يک انتخاب آموزشی، طراح اقدام

 عناصر شامل الگو اين پذيرفت. و ستون صورت الگو طراحی یپايه بر امال يادگیری یبرنامه

 و پشتیبانی فنی، عناصر و سايت وب ظاهری هایشامل ويژگی ارائه عنصر آموزشی، طراحی

 است. ارتباطی
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لبنان در  ابتدايین در مدارس بررسی يادگیری آنالي"( در پژوهش 1414)1و الروآدی 2آنوتی

به اين نتیجه رسیدند که: مهارت معلم در آموزش مجازی، ارتباط "بحران شیوع ويروس کرونا

آموزان برای های آموزشی و تهعد دانشآموزان، استفاده از فیلمخوب بین معلم و دانش

ت اينترنت شود و داليلی مانند مشکالمشارکت در کالس، سبب موفقیت يادگیری مجازی می

 شوند.و قطع شدن برق سبب شکست يادگیری مجازی می

يادگیری زبان عربی در دبستان در "( در پژوهش باعنوان 1414)0عفیف امراهلل و همکاران

به اين نتیجه رسیدند که: برای يادگیری زبان عربی در طی بحران "طی بحران کرونا در اندونزی

 زيابی آنالين استفاده کرد.های تلفیقی و ارتوان از روشکرونا می

( در پژوهش خود با عنوان آموزش آنالين برای جلوگیری از انتشار ويروس 1414يولیا  )

 گیر ناشی از ويروس کرونا معلمان و دانش¬کرونا در اندونزی عقیده دارد که بیماری همه

ماری کاهش آموزان را مجبور می کند تا در خانه درس بدهند و درس بخوانند تا شیوع اين بی

يابد. اساساً يادگیری آنالين يک مفهوم آموزشی است که پیاده سازی فناوری اطالعات برای 

تواند از ¬فرآيند آموزش و يادگیری است. استفاده از يادگیری آنالين در پاندمی اين بیماری می

گسترش اين ويروس جلوگیری کند. يادگیری آنالين که در يادگیری الکترونیکی محبوب 

ت، نوع ديگری از آموزش است. يک سیستم آموزش از راه دور است که در آن از دسترسی اس

 آموزان خود استفاده می شود. به اينترنت برای حمايت از معلمان برای آموزش دانش

( در مطالعه خود با عنوان آموزش های آنالين در مدارس درطول 1414) 0باسیلیا و کواوادز

گرجستان، قابلیت های کشور و مردمش را برای ادامه روند  همه گیری، درمان سردرد در

هايی را که مورد شود. کند و آن¬آموزش در مدارس به شکل آنالين ازراه دور، بررسی می

های مايکروسافت های آنالين، مدرسه تلويزيونی و تیمدهند مانند پورتالاستفاده دولت قرار می

ايگزين، اسالک و گوگل مالقات، پلتفرمو... را مورد های جايگزين جبرای مدارس دولتی و راه

 دهند.بررسی قرار می

                                                 
1. Anouti 

2. Rouadi 

3. Amrullah & et 

4. Basilaia & Kvavadze 
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های خواندن و میزان درک بصری ( در پژوهشی با عنوان تجزيه تحلیل مهارت1427)2کاير

آموزان کالس اول ابتدايی به اين نتیجه رسید که بین مهارت درک بصری و سطح خواندن دانش

آموزانی که مهارت درک بصری بهتری دارند در سرعت شی مثبتی وجود دارد و دانرابطه

 خواندن و درک مطلب و صحت خواندن عملکرد بهتری دارند.

آموزش نوشتن در کالس اول: يک "( پژوهشی با عنوان 1428)1کوکر و همکارانش

دقیقه را برای آموزش نوشتن صرف 11انجام دادند: معلمان در طی روز  "ایی مشاهدهمطالعه

ها بیان کردند که آموزش نوشتن در دوره کنند؛ آن، که اکثرا اين استاندارد را رعايت نمیکنندمی

های مختلف با يکديگر متفاوت است، و اين ابتدايی به شکل قابل توجهی در مدارس و کالس

 دانند.امر بیانگر آن است که معلمان بهترين روش برای آموزش نوشتن را نمی

 پژوهش مبانی نظری

 آموزیانی فلسفی زبان. مب1

های مختلف، نقش زبان را در کسب اند تا از ديدگاهاز بعد فلسفی، فیلسوفان مختلف کوشیده

های مختلف فلسفی، معرفت و ابالغ آن، بررسی کنند. اين موضوع در آراء فیلسوفان و ديدگاه

مشترک  رسد به برخی نتايجاگرچه از زوايای مختلف نگريسته شده است اما به نظر می

های رايج در ها و رويکردهای فلسفی و روشانجامیده است. روشن شدن ديدگاه

درسی آموزش زبان آموزی سبب مشخص شدن بنیادهای نظری برنامهدرسی زبانهایبرنامه

(. با توجه به اهمیت آموزش 01، صفحه 2068شود )دادرس و نقیب زاده، فارسی ابتدايی می

های آموزشی و درسی و متولیان برنامه گذاران آموزش، طراحانزبان، الزم است سیاست

آموزشی، ضمن افزايش دانش و آگاهی خود در زمینه مبانی فلسفی و ارتباط آن با آموزش زبان 

 تری در اين راستا بپردازند.به مطالعات گسترده

 آموزی. مبانی روانشناختی زبان2

طور پیوسته ادامه دارد. روش دگی فرد بهيادگیری يک فرايند همیشگی است و در طول زن

های تفکر و عمل های متفاوت مهارتيادگیری در يادگیرندگان متفاوت است زيرا آنان با روش

ها تواند از طیف وسیعی از روش و فناوری و تکنولوژیدهند. يادگیری میرا بروز می

                                                 
2. Cayir 

2. Coker & et 
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موضوع که کودکان  چگونه زبان در رابطه با اين (. 240، صفحه2000زاده، گیری کند )فالحبهره

های مختلفی مطرح شده است. و در بین صاحب آموزند نظريهرا میو الگوهای مربوط به آن

 نظران اختالف در فطری يا اکتسابی بودن آن وجود دارد.

 آموزی. مبانی جامعه شناختی زبان3

و قابلیت فیزيولوژيکی سالگی به بعد به دلیل توانايی  8آموزش زبان خصوصا زبان نوشتاری از 

شود؛ اش تکمیل شده شروع میو حتما خاص کودک که تا حدی در خانواده زبان گفتاری

براساس چنین فرآيندی آموزش وپرورش نقش مهم و اساسی در توسعه و رشد زبان نوشتاری 

ش ای هم نهاد آموزپیدا کرده؛ براين اساس يکی از نیازهای اولیه و نهادهای اساسی هر جامعه

است که منجر به رفع نیازهای اولیه انسان گشته است وهم از طريق آموزش زبان گفتاری و 

های مشترک جامعه نوعی انتقال اجتماعی ا طور صحیح و مطابق با هنجار و ارزشنوشتاری به

گیرد؛ از اين رو آموختن زبان را بايد از فرايندهای اصلی فرهنگی در جامعه را بر عهده می

اصلی دوران کودکی در نظر گرفت که از طريق مادر اين مکانیزم اجرا شده و با کودک مکانیزم 

 (.00، صفحه2000گیرد )رضاپور، ارتباط برقرار شده و آموزش فرهنگ صورت می

 ارکان زبان آموزی

شود که ارکان زبان شامل چهار مهارت صحبت کردن و گوش کردن و خواندن و نوشتن می

دهند. گیرند اساس توانايی زبان را تشکیل میزمانی که کنار هم قرار می هم مرتبط هستند وبه

سواد فقط از طريق شنیدن افراد بیاست.  ی آموزشیبرنامه هر الزمه هاآن تقويت به کافی توجه

ها برای بهبود کیفیت پردازند. انسانگفتن به درک مقاصد ديگران يا بیان عقايد خود میو سخن

 عنوان يک وسیله موثر بهره ببرند.خود بايد از زبان به زندگی اجتماعی

 دارد. درک کنندگی دريافت جنبه ارتباطات در است و ادراکی فعالیت يک خواندن

 آن مستلزم مناسب دخیل است، خواندن آن در نیز فرد قبلی دانش که است فرايندی مطلب

 به هم را مطلب درک اهبردهایخوانند، رضمن اينکه متن را با دقت می آموزاندانش که است

 کلمات، معنی استخراج به است خوانده مطالبی که از نمايش ذهنی يک ساخت با و کارگیرند

 (.86، صفحه2000بپردازند )کالنی و همکاران،  متون و جمالت

آموزان انجام شده اما بايد های بسیاری در زمینه دست خط و خوانا نويسی دانشپژوهش

قط خوش خط نوشتن نیست هرچند از ابزار مهم در يادگیری است، اگر توجه داشت مالک ف
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آموزان مطالب را با خط خوش وخوانا بنويسند اما خود استنباطی نداشته باشند يا نکات دانش

 دستوری را رعايت نکنند عمالً هدف خواندن و نوشتن محقق نشده است.

يادگیرندگان برای يادگرفتن در حال حاضر آموزش از شکل سنتی خود خارج شده و      

برگزاری دوره آموزش مجازی از آن دسته  مطالب در فضای مجازی حضور دارند. بنابراين

اقداماتیست که اين روزها از ضرورت بااليی برخوردار است. شیوه يادگیری در دنیای امروز به 

ا ناگزير عصر کنونی بدون شک دوران ديجیتال و اينترنت است و م .کلی متحول شده است

 کنیم همگام شويم.هستیم با دنیايی که در آن زندگی می

 آموزش غیرحضوری

 مثل يادگیری مختلف هاینظام قالب است اطالعات فناوری کاربرد ترينمهم مجازی آموزش

 .شودمی ارائه شبکه تحت آموزش و محور شبکه يادگیری برخط، يادگیری محور، رايانه

 آموزش وب، بر مبتنی آموزش همچون اعمال و فرآيندها زا وسیعی مجموعه مجازی آموزش

 ارائه شامل و گیردمی دربر را ديجیتالی هایهمکاری و های مجازیکالس رايانه، بر مبتنی

 ويديويی و صوتی، ای، نوارهایماهواره اکسترانت، انتشار اينترنت، اينترانت، طريق از محتوا

 جديد عصر (. در2،1441است )کاو فشرده هایديسکای، محاوره ای، تلويزيون،ماهواره پخش

 ابزارهای گوناگون ارتباط جمعی از استفاده آموزشی، نوين هایشیوه در تیییرات و ارتباطات

 متداول آموزشی هایمحیط در غیره و ها، اينترنتتبلت های هوشمند،گوشی کامپیوتر، مانند

 جهت. زش مجازی فراهم کرده استای را برای آموشده و فرصت و بستر بسیار گسترده

 و ابزار اين از آگاهی مجازی آموزش ها درآن کاربرد و ابزارها اين کارايی و قابلیت افزايش

های جديد آموزش الکترونیکی ممکن است معلمی به روشاست.  ضروری هاآن عملکرد نحوه

از معلمان نیز که در زمینه مند باشد اما مهارت کافی در اين زمینه را نداشته باشد برخی عالقه

شوند و انگیزه خود را استفاده از فناوری فعال هستند از طرف آموزش و پرورش حمايت نمی

 هایآموزش جمله از جديد هایروش با مربیان برخی در نتیجه آشنا نبودندهند. از دست می

 در ساسیا مشکالت از يکی امر آموزش در های جديدفناوری کارگیری به عدم و مجازی

 .است پرورش و آموزشی حوزه

                                                 
1.Cao 
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طور کلی، آموزش مجازی و برخط از آموزش رو در رو دشوارتر و بحث برانگیزتر به

اندرکار و مراکز آموزش های دستاست؛ در نتیجه بهتر است ماموريت آموزشی سازمان

ان در مناطق فارسی در ايران به اين سمت و سو توسعه يابد. با توجه به گسترش يادگیرندگزبان

فرد و جیرافیايی مختلف، نیاز جدی در اين زمینه، عدم وجود منابع و محتوای مناسب )وکیلی

تر، اهمیت (، و دشواری آموزش غیرحضوری در سنین پايین62،صفحه2002همکاران،

های مجازی و غیرحضوری با کیفیت آموزش خواندن و نوشتن دوچندان شده اندازی دورهراه

آموزان دارد؛ بنابراين جهت یح آموزش تاثیر غیرقابل انکاری در پیشرفت دانشاست. شیوه صح

مجازی مطلوب برای مهارت خوانداری و نوشتاری بايد الگوی مناسبی طراحی  اجرای برنامه

يادگیری و نحوه ارزشیابی -های ياددهینیازها، اهداف، محتوا و روششود که در آن به پیش

 توجه شده باشد.

 شروش پژوه

های کیفی است؛ که با پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت از نوع پژوهش

( و با رويکرد نظريه داده 1446و کوربین ) ای تجديد نظر شده اشتراساستفاده از نظريه زمینه

 ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختار يافته است که طبق بنیاد تحقیقات داده بنیاد انجام شد.

ها با توجه به اينکه پژوهش در دوران شیوع ويروس مصاحبهنظرات متخصصان تنظیم شد 

های مکتوب کرونا و ايام قرنطینه بیماری صورت گرفته است در قالب وويس و پاسخ

فرد  7های حاصل از مصاحبه از معلمان و داده21آوری شدند. بعد از اجرای الکترونیکی جمع

اع اطالعات صورت گرفت به اين نتیجه رسیديم که انجام بیشتر متخصص در اين زمینه، اشب

گذارد و عمدتا تکراری از مطالب قبلی است، در مصاحبه اطالعات بیشتری در اختیار ما نمی

نفر  21اين مرحله گردآوری اطالعات متوقف شد. مشارکت کنندگان حاضر در پژوهش شامل 

نفر از کارشناسان سازمان پژوهش و  7ت و از  معلمان پايه اول ابتدايی شهرستان پاکدش

ريزی آموزشی و تألیف کتب درسی بودند و با روش هدفمند به شیوه گلوله برفی تا برنامه

مشخصات مشارکت  1و  2ها مورد مصاحبه قرار گرفتند.  جدول شماره اشباع نظری داده

 کنندگان در پژوهش را نشانن می دهد.
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 د مصاحبه.اطالعات آموزگاران مور2جدول 

 . اطالعات مربوط به متخصصان و کارشناسان1جدول 

)ساابقه حضاور در ساازمان پاژوهش     درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايیدانشیار گروه مطالعات برنامه 1

 کتب درسی( لیفبرنامه ريزی و تا

 استاديارسازمان پژوهش 2

 استاديارسازمان پژوهش 3

 کارشناس سازمان پژوهش 4

 ريزی درسی دانشکده رفاهاستاديار مطالعات برنامه 5

ريازی آموزشای وزارت آماوزش و    درسی ادبیات فارسی سازمان پژوهش و برناماه  مدير گروه تالیف کتب 6

 پرورش

 ريزی آموزشیسازمان پژوهش و برنامه کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی 7

 محل خدمت سن سابقه تدریس تحصیالت جنسیت ردیف

 شهرستان پاکدشت 04 سال8 دانشجوارشدروانشناسی عمومی زن 1

 گلزار پايین-پاکدشت 16 سال1 ابتدايیلیسانس آموزش زن 2

 خاتون آباد-پاکدشت 04 سال21 کارشناس علوم تربیتی مرد 3

 اکدشتشهرستان پ 01 سال26 لیسانس روانشناسی زن 4

 شهرستان پاکدشت 00 سال0 تربیتیارشدعلوم زن 5

 شهرستان پاکدشت 07 سال16 کاردانی زن 6

 شهرستان پاکدشت 18 سال0 ارشد مديريت آموزشی زن 7

 شهرستان پاکدشت 10 سال8 لیسانس آمار زن 8

 آبادشهرستان پشريف 00 سال21 لیسانس علوم تربیتی زن 9

 فیلستان-پاکدشت 00 سال8 یلیسانس علوم اجتماع زن 11

 شهرستان پاکدشت 00 سال14 کاردانی آموزش ابتدايی زن 11

 شهرستان پاکدشت 08 سال20 لیسانس علوم تربیتی زن 12

 شهرستان پاکدشت 07 سال0 ارشد علوم تربیتی زن 13

 حصارامیر-پاکدشت 01 سال20 آموزش ابتدايی مرد 14

 هرستان پاکدشتش 04 سال1 تربیتیارشد علوم مرد 15
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ای اشتراس و کوربین استفاده سه مرحله ها از روش کدگذاریبرای تجزيه و تحلیل داده

کد انتخابی  0کد محوری و 01کدباز و 264ها در قالب شد، نتايج حاصل از تحلیل داده

ها با دقت بیش از پنج مرتبه انجام شد. زمان گرداوری شد. روند کدگذاری و تجزيه تحلیل آن

ار بعد از بررسی مکرر بندی معنا دتوقف کدگذاری باز و محوری هنگامی بود که يک طبقه

ها حاصل شد، و مقوالت فرعی بارها تکرار شده بودند، و در نهايت نیز رونوشت مصاحبه

ها بدست نیامد در صورت پیدا شدن نیز با طبقه بندی انجام شده اطالعات جديدی از مصاحبه

ت و برخی کنندگان اسی مشارکتارتباط کاملی داشت. برخی از کدهای اولیه دقیقا مطابق گفته

تری های کوتاه و واضحديگر جهت رعايت اختصار در کالم، توسط پژوهشگر برچسب

خوردند. به اين معنا که بر اساس استنباطی که پژوهشگر از معنای سخنان داشت با کمک تلفیق 

 ها را باهم ادغام کرده است.ها آنبه دلیل وجود شباهت

شوند. برای اين سته پژوهش استخراج میدر مرحله آخر کدگذاری، کدهای انتخابی يا ه

کد محوری استخراج شده و  01کد باز بوده تعداد 246منظور پس از کدگذاری باز که شامل 

جهت بررسی روايی و پايايی داده ها از دو روش کد انتخابی دست تقلیل يافت. 0در نهايت به 

شرکت کننده در پژوهش  بازبینی به وسیله مشارکت کنندگان و مرور به وسیله خبرگان غیر

مراحل  2استفاده و پس از دريافت نظرات اصالحی ويرايش الزم انجام شد. نمودار شماره 

 انجام پژوهش میدانی را به خوبی شرح می دهد.

 
: فلوچارت مراحل انجام پژوهش میدانی 2نمودار   
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 های پژوهشیافته

های خام مصاحبه، پس از ادهددر راستای دستیابی به هدف و پاسخ به پرسش اصلی پژوهش 

کد 0ها و کدهای باز و کدهای محوری به استخراج بندی در قالب گويهکدبندی و دسته

های آموزش غیرحضوری ای و آسیبانتخابی منجر شد، که باعث شناسايی عوامل زمینه

قابل  0های خوانداری و نوشتاری شده است. نتايج کد گذاری در جدول شماره مهارت

 است. مشاهده
 هازيرعنوان هایعبارت تجمیع ،)تفسیر( انتخابی . کدگذاری0جدول

های آسیب آموزیهای آموزش غیرحضوری با الگوهای تدریس مهارت زبانناسب روش

 آموزیهای آموزش غیرحضوری مهارت زبانعدم وجود زیرساخت برای ارائه روش محورروش

 شیوه غیرحضوریآموزی در انتزاعی شدن آموزش مهارت زبان

 آموزی به شیوه غیرحضوریکم بازده در آموزش مهارت زبانعدم تهای استفاده از روش

 ای در آموزش غیرحضوریهای چندرسانهآگاهی و شناخت معلمان نسبت به کاربرد روشعدم

آماوزی باه شایوه    عدم جایگزینی ابزارهای جدید با ابزرهای قدیمی در آموزش مهاارت زباان  

 ضوریغیرح

های آسیب غیرحضوریآموزی در آموزش نامناسب بودن نیازسنجی اهداف مهارت زبان

 آموزی در آموزش غیرحضوریعدم پوشش تمام اهداف مهارت چهارگانه زبان محورهدف

 آموزی در آموزش غیرحضوریعدم پشتیبانی و تامین فناوری جهت نیل به اهداف زبان

والادین بارای تاالش  جهات نیال باه اهاداف در آماوزش         عدم رغبت معلماان و همکااری   

 آموزیغیرحضوری مهارت زبان

 آموزیعدم دسترسی یادگیرندگان به اهداف در آموزش غیرحضوری مهارت زبان

های آسیب زیاد بودن حجم و مطالب کتاب فارسی نسبت به زمان آموزش غیرحضوری

 ت و جذابعدم وجود محتوای الکترونیکی باکیفی محتوا محور

 آموزیگذاری و نظارت بر تولید و استفاده از محتوا در آموزش مهارت زبانعدم سیاست

 نارضایتی معلمان از نحوه تولید و ارائه محتوا در آموزش غیرحضوری

های آسیب آموزی در آموزش غیرحضوری مستمر نیستارزشیابی مهارت زبان

ارزشیابی 

 محور

 آموزی در آموزش غیرحضوریابی مهارت زبانعدم توجه کافی به ارزشی

 آموزی در آموزش غیرحضوریعدم اعتبار و استاندارد بودن ارزشیابی مهارت زبان

 آموزیدسترسی داشتن به محتوا و امکان تقلب در ارزشیابی غیرحضوری مهارت زبان
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ب با فضاای مجاازی    آموزی متناسناتوانی سیستم آموزشی در پیاده کردن ارزشیابی مهارت زبان

 سازی در آموزش غیرحضوری در رابطه با اهمیت ارزشیابی()عدم بسترسازی و فرهنگ

عدم ترتیب اثر والدین به پیشنهادات و نظرات معلمان درباره برگزاری ارزشایابی غیرحضاوری   

 آموزیمهارت زبان

های آسیب آموزیانهای کالسی مناسب با آموزش غیرحضوری مهارت زبو تمرین نبود فعالیت

 فعالیت

-ياددهی

 يادگیری محور

 یادگیری غیرحضوری و برنامه شاد-نارضایتی از محیط یاددهی

آماوزی در آماوزش   های زباان آموزان در انجام فعالیتعدم مشارکت و همکاری اولیاء و دانش

 غیرحضوری

ضاوری مهاارت   های جدیدیادگیری از سوی معلام در فضاای آماوزش غیرح   عدم ارائه فرصت

 آموزینزبا

های نیاز آسیب های اجتماعی در آموزش غیرحضوریچالش

 های فرهنگی در آموزش غیرحضوریچالش محورو زمینه

 های سیاسی در آموزش غیرحضوریچالش

 غیرحضوری های جسمانی در آموزشچالش

 های روحی و روانی در آموزش غیرحضوریچالش

 آموزیآموزش غیرحضوری مهارت زبان های آموزشی درچالش

 های اقتصادی در آموزش غیرحضوریچالش

های آسیب آموزیزبانعدم تامین اعتبارات و منابع مالی در آموزش غیرحضوری مهارت-

مرتبط با مواد 

و منابع و 

 امکانات

 بی عدالتی در دسترسی به امکانات فناورانه در اقشار مختلف جامعه-

 های تلفیقیآموزی وآموزشمدارس به تکنولوژی مناسب با آموزش مهارت زبانعدم تجهیز 

آماوزی باه یادگیرنادگان خاا  در     های مناسب جهت آموزش مهاارت زباان  نبود زیر ساخت

 آموزش غیرحضوری

 نبود سیستم مدیریتی قوق و کارآمد)نبود مدیریت بحران در نظام آموزشی کشور(

های آسیب آموزی در آموزش غیرحضوریان از زبانعدم احساس لذت یادگیرندگ

 آموزیآموزان در استفاده از محتوای آموزشی مهارت زبانعدم همکاری دانش محوريادگیرنده

عدم توجه به نیازهای فردی یادگیرندگان در انتخااب روش در آماوزش غیرحضاوری مهاارت     

 آموزیزبان

 آموزان با یکدیگرروابط دانشاثرات منفی ناخواسته آموزش غیرحضوری در 

عدم آمادگی معلمان در طراحی تکاالیف کالسای مناساب باا آماوزش غیرحضاوری مهاارت        

 آموزیزبان

های آسیب

 محورمعلم
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 عدم اطالع کافی مخاطبان آموزش غیرحضوری از نحوه ارزشیابی در این سیستم

 آموزیزبان عدم رضایت معلمان از خروجی نهایی در آموزش غیرحضوری مهارت

هاای مساتمر و کااربردی بارای معلماان در رابطاه باا فنااوری و آماوزش          عدم ارائه آموزش

 غیرحضوری

  گیرینتیجه

های زيادی در زمینه خواندن و نوشتن صورت گرفته است و هر تاکنون تحقیقات و پژوهش

های مشابه متمايز شاست، آنچه که اين پژوهش را از پژوهدنبال داشته  يک نتايج متفاوتی به

ای است که در حال حاضر مهارت خوانداری و نوشتاری در بستر آن صورت کند زمینهمی

است و آن آموزش غیرحضوری در شرايط بحرانی شیوع ويروس کرونا است. در اين  گرفته

شناسی آموزش غیرحضوری مهارت خوانداری و نوشتاری در پايه پژوهش ما به دنبال آسیب

ايم و علت آن نیز اهمیت پايه اول و توانايی ايی در شهرستان پاکدشت بودهاول ابتد

است، آنچه مسلم است در سراسر کشور سعی شد آموزان در مهارت خواندن و نوشتن دانش

که از تعطیلی آموزش جلوگیری شود و آموزش در بستر فضای مجازی به کار خود ادامه 

اً در مهارت خواندن و نوشتن پايه اول چه بدهد، اما اينکه آموزش غیرحضوری خصوص

پاسخ  دنبال داشته، چهار پرسش مطرح شده است، که در اين پژوهش سعی شده های بهآسیب

 داده شود.

آموزان های خوانداری و نوشتاری دانشسوال اول: مشکالت تحقق اهداف آموزش مهارت

زسنجی،امکان سنجی، و ابتدایی در دوره آموزش غیرحضوری چیست؟ )با محوریت: نیا

 گذاری(هدف

رود پس از سازند که انتظار میاهداف آموزشی زبان فارسی در واقع نتايجی را مشخص می

اجرای يک برنامه آموزشی، بتوان آن نتايج را در رفتار يادگیرندگان مشاهده نمود و اگر اين 

یت صحیح و در نتیجه اهداف به درستی تعیین و تحلیل و تصريح نشوند، امکان حرکت و فعال

ها، محتوا و ساير اجزاء تعلیم ها ممکن و میسر نخواهد بود. اهداف مبنای تعیین روشتحقق آن

و تربیت هستند. در اصل تفاوتی میان اهداف در آموزش حضوری و غیرحضوری وجود ندارد 

ق اهداف های معناداری است که در مسیر تحقشود تفاوتای که باعث ايجاد تفاوت میو نکته
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های نوين آموزشی در عصر فناوری بدون شک برای وجود دارد، چراکه با تیییر و تنوع رسانه

های متنوع فرمعملیاتی کردن اهداف مشخص درس مهارت خوانداری و نوشتاری بايد از پلت

هايی متفاوت در ارائه محتوای درس فارسی استفاده کرد تا نیاز مخاطبان امروز، همزمان و قالب

 های آموزش و پرورش محقق گردد.با مصلحت

آموزان پایه های خوانداری و نوشتاری دانشسوال دوم: مشکالت محتوای آموزش مهارت

اول  ابتدایی در دوره آموزش غیرحضوری چیست؟ )با محوریت: طراحی، انتخاب و 

 سازماندهی محتوا(

های آوردهش نوين و از دستهای آموزهای اساسی سیستميکی از بنیان محتوای الکترونیکی

ای که، تحقق اهداف يادگیری و الکترونیکی است به گونه مهم آموزش مجازی و تولید محتوای

گیری از الگوهای طراحی آموزشی بر مبنای تهیه و تولید محتوای مناسب و کارآمد با بهره

ريزی اساسی برنامهعنوان يکی از ارکان منظور تعمیق يادگیری و بهآموزشی و کمک آموزشی به

درسی و بستر تحقق آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی از جايگاه مهمی برخوردار 

 است.

های خوانداری و یادگیری آموزش مهارت-های یاددهیسوال سوم: مشکالت فعالیت

آموزان پایه اول ابتدایی در دوره آموزش غیرحضوری جیست؟ )با نوشتاری دانش

  یادگیری( -های یاددهی، اجرا و سازماندهی فعالیتمحوریت: انتخاب

آموزان در مهارت خوانداری و نوشتاری آن هم به شیوه غیرحضوری اهمیت جلب توجه دانش

گیری از منابع میسر های متفاوت تدريس و بهرهبسیاری دارد. اين کار با استفاده از سبک

زودی آموزان بهد استفاده شوددانشای واحها از شیوهشود. اگر برای تدريس همه درسمی

های فعال يادگیری، همه ها و روشدهند، راهشوند و انگیزه خود را از دست میکسل می

پذير نهای گوناگون امکاو تمرين اين کار با فعالیت. کندآموزان را درگیر و متوجه کار میدانش

های يادگیری که شیوهشود های متفاوت از اين حقیقت ناشی میاست. کاربرد روش

 ای خاص دارد.آموزان متفاوت است و نسبت به انجام وظايف گوناگون رويهدانش
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آموزان های خوانداری و نوشتاری دانشسوال چهارم: مشکالت ارزشیابی آموزش مهارت

ابتدایی در دوره آموزش غیرحضوری چیست؟ )با محوریت:ارزشیابی، بازخورد و پایه اول 

 اصالح(

به ارزشیابی از نکات برجسته در نتايج حاصل از پژوهش حاضر است. در تبیین نتايج توجه 

ها در خصوص ارزشیابی مهارت خوانداری و نوشتاری به شیوه غیرحضوری، حاصل از يافته

های قابل تاملی استخراج شدند. همانگونه که آموزش و يادگیری مجازی ها و آسیبچالش

ای روش حضوری باشد، سنجش و ارزيابی مجازی نیز جايگزين تواند جايگزين کاملی برنمی

گیری کرونا ی همهمناسبی برای سنجش حضوری نیست، با اين حال استفاده از آن در دوره

های آموزشی در مورد ارزشیابی در فضای ترين دغدغه نظامبزرگ امری اجتناب ناپذير است.

اوت عادالنه در مورد میزان کسب مجازی، موضوع اخالق در ارزشیابی و در نتیجه قض

های فضای مجازی، برخالف ها و ارزشیابیآموزان خواهد بود. در آزمونهای دانششايستگی

های معلمان و اولیای ها و کنترلبودن مراقبتفضای واقعی، به دلیل ماهیت آن، يعنی کمتر 

هايی از اين رفتارها در مدرسه، احتمال بروز رفتارهای غیراخالقی بسیار بیشتر است. نمونه

توانند کمک گرفتن از افراد ثالث، به ها در فضای مجازی میفرايند اجرای آزمون

های گوناگون و استفاده از مواد و آموزان يک کالس به روشها بین دانشگذاری پاسخاشتراک

 منابع آموزشی به هنگام آزمون باشد.

کارشناسان سازمان پژوهش و برخی از نظرات  و بنابراين بر اساس يافته های پژوهش

راهکار متناظر  240 ،ريزی آموزشی و تألیف کتب درسی و تعدادی از مصاحبه شوندگانبرنامه

 به آن اشاره شده است. 0با آسیب های مطرح شده بیان گرديد که در جدول شماره 
 . راهکارهای پیشنهادی در آموزش غیرحضوری مهارت خوانداری و نوشتاری0جدول 

 راهکارها در آموزش غیرحضوری مهارت خوانداری و نوشتاری کدانتخابی

 

های آسیب

 روش محور

 های فعال و مشارکتی در مهارت خوانداری و نوشتاریاستفاده از روش

 های عینی و سمعی بصری در مهارت خوانداری و نوشتاریاستفاده از روش

 تان،پازل در مهارت خوانداری و نوشتاریيارها، شعر و داسکارت، ديکتهاستفاده از فلش

 تشويق يادگیرنده به تصويرخوانی، خالصه گفتن و خالصه نوشتن، و کارت خوانی

 با اعضای خانواده ورزی و هماهنگی میان اعضا به کمک بازیمهارت دست تقويت

 های آموزشی مهارت خوانداری و نوشتاریگانه در روشبکارگیری حواس پنج
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 راهکارها در آموزش غیرحضوری مهارت خوانداری و نوشتاری کدانتخابی

 های معلمان موفق و نمونه در آموزش مهارت خوانداری و نوشتاریفاده از تجارب و روشاست

های تلفیقی و طوفان میزی و روش يادگیری معکوس در آموزش غیرحضاوری  بکارگیری از روش

 مهارت خوانداری و نوشتاری

وزش طراحی و خلق الگوهای جدياد و کااربردی تادريس مهاارت خواناداری و نوشاتاری در آما       

 غیرحضوری

های گروهی برای برقراری ارتباط تصويری میان معلم و شاگردان جهات شاناخت   استفاده از تماس

 آموزانآموزی دانشهای زبانمهارت

 

 

های آسیب

 هدف محور

 توجه به نیازها برای پیشبرد اهداف مهارت خوانداری و نوشتاری

 خوانداری و نوشتاری جهت همیاری آنانآشنا ساختن والدين با اهداف کلی و جزئی مهارت 

 هاآموزان در شناخت اهداف نگارهتوجه به میزان درک و فهم دانش

توجه به استفاده از ابزارهاای الکترونیکای مناساب بارای رسایدن باه هادف ماد نظار در آماوزش           

 غیرحضوری مهارت خوانداری و نوشتاری

 رحضوری مهارت خوانداری و نوشتاریتوجه به اهداف جزئی و اهداف کلی در آموزش غی

 توجه به اهداف فرهنگی و عاطفی در آموزش غیرحضوری مهارت خوانداری و نوشتاری

 منطبق با اهداف در آموزش غیرحضوری مهارت خوانداری و نوشتاری استفاده از روش

 اریپذيری و تیییر  تحول در اهداف آموزش غیرحضوری مهارت خوانداری و نوشتانعطاف

آماوزان پاياه اول   ايجاد تناسب میان اهداف مهارت خوانداری و نوشتاری و ساختار شناختی داناش 

 ابتدايی

 هافراهم کردن بستر برای اتحقق اهداف در تمام حیطه

 آموزان برای رسیدن به اهدافايجاد رغبت و انگیزه در معلمان و دانش

آماوزش مهاارت خواناداری و نوشاتاری باه شایوه       رفع مشکالت و موانع در مسیر تحقق اهاداف  

 غیرحضوری

 

های آسیب

 محتوا محور

 لزوم بازتعريف و تیییر در محتوای درسی مهارت خوانداری و نوشتاری در آموزش غیرحضوری

 بکارگیری محتوای درس فارسی در کنار ساير دروس)مثال فارسی در کنار هنر(

 آموزیمفاهیم زبان در نظر گرفتن زمان مناسب برای تدريس

آگاهی بخشیدن به اولیاء در زمینه نحوه ارائه محتاوای مهاارت خواناداری و نوشاتاری در آماوزش      

 غیرحضوری

 طراحی محتوا مهارت خوانداری و نوشتاری متناسب با اهداف و نیازهای آن

محتاوای خواناداری و    ای برايارائاه هاای چندرساانه  استفاده از فناوری با امکان مشاهده انواع برنامه

 صورت فردی و گروهیآموزان بهنوشتاری به دانش

 تولید و طراحی محتوای الکترونیکی خوانداری و نوشتاری جذاب و با کیفیت
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 راهکارها در آموزش غیرحضوری مهارت خوانداری و نوشتاری کدانتخابی

 های آنالين و منابع بروزامکان دسترسی به کتابخانه

هاا در طراحای   هاا و صاوت  بکارگیری ابزار برای ساخت فیلم و انیمیشن با تناوع در تصااوير،رنگ  

 محتوای خوانداری و نوشتاری

 تیییر در محتوای درس فارسی و دامنه تدريس آن

 نقصحمايت و تشويق معلمان برای محتوای خوانداری و نوشتاری بدون ايراد و کم

 ايجاد فضای رقابتی میان تولیدکنندگان محتوای مهارت خوانداری و نوشتاری

 وزش تولید محتوا جهت ارتقای کیفیت محتوا خوانداری و نوشتاریای آمهای حرفهبرگزاری دوره

 ها آموزشی خوانداری و نوشتاریاستفاده از ايده و نظرات معلمان در تولید بسته

 معرفی منابع خوانداری و نوشتاری با محتوای الکترونیکی به والدين

 رهتولید محتوای خوانداری و نوشتاری با قابلیت استفاده چند با

 فراهم کردن زمینه دسترسی آسان به محتوای الکترونیکی خوانداری و نوشتاری

 

 

های آسیب

ارزشیابی 

 محور

اندازی سیستم حضور و غیااب اساتاندارد هنگاام آماوزش غیرحضاوری مهاارت خواناداری و        راه

 نوشتاری برای اطمینان از حضور پیوسته يادگیرندگان

هاای کالمای و   پرسش از يادگیرندگان بارای تقويات مهاارت    های هدفدار منظم جهتتهیه پرسش

 شفاهی

 اندازی سیستم ارزشیابی معتبر و استاندارد در سنجش مهارت خوانداری و نوشتاریراه

 عنوان نقطه پايان.عنوان بخشی از فرآيند يادگیری و نه بهتوجه به ارزشیابی به

باار بخشای باه ارزشایابی مهاارت خواناداری و       های صوتی و تصويری بارای اعت استفاده از تماس

 نوشتاری

 استفاده از تماس تلفنی يا پست در صورت نبود اينترنت

 کار جهت قضاوت نهايی و ارزشیابی عملکرد يادگیرندگانلیست و پوشهالزام به داشتن چک

 هاها و ساير تجهیزات مورد نیاز برای مدارس و کالسنامهتدوين قوانین و آيین

ارتقاء کیفیت و پهنای باند و تسهیل دسترسی اينترنت برای همه اينترنت اقشار در راساتای عادالت   

 آموزشی.

دهی کمتر باه امتحاناات نهاايی باا در     دهی بیشتر به تکالیف هفتگی و وزنها و وزنتیییر ارزشیابی

 نظرگرفتن ارزشیابی مستمر

 بودن آنان طی سال تحصیلی آموزان و فعالحصول اطمینان از عملکرد دانش

 ايجاد فرصت کافی برای پاسخگويی جهت باال رفتن انگیزه و اعتماد به نفس

 آموزان  و افزايش جرات پذيرش اشتباهاتکاهش ترس و استرس در دانش

 ای و رعايت آنآشنايی با اصول اخالقی آداب و رسوم شبکه

هی بخشی مخاطبان آموزش غیرحضوری درباره اهمیات انجاام باه موقاع تکاالیف و تمريناات       آگا 
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 راهکارها در آموزش غیرحضوری مهارت خوانداری و نوشتاری کدانتخابی

های آسیب

 فعالیت

-یاددهی

 یادگیری محور

 مهارت خوانداری و نوشتاری

 توجه به اهمیت و لزوم آموزش ترکیبی)انجام فعالیت در مدرسه و خانه(

 پذيری اولیاء برای مشارکت با فرزندان در انجام تکالیفافزايش رغبت و روحیه مسئولیت

 آموزیهای زبانآموزان در مهارتمودن معلمان نسبت به اختالالت يادگیری در دانشآگاه ن

ساازی باهادف باومی کاردن     ها و امکانات فضای و ظرفیات کارگیری و ارتباط میان تمامی شبکهبه

 فناوری در آموزش و مدارس

-ادايمی يااددهی مکاان و هماه زماان و تیییرپاار    همه زدايی از مفهوم سنتی مدارس به سویهويت

 يادگیری خودراهبر

 توجه به نیازهای فردی يادگیرندگان هنگام ارائه تکالیف و تمرينات آموزشی

 

های نیاز آسیب

 محورو زمینه

 سازی و آگاهی بخشی به مخاطبان آموزش غیرحضوریآماده

 های الزم برای حرکت بسوی آموزش بهتر.بروز و با کیفیت کردن مداوم فناوری

 آموزان و تقويت تعامالت آنالين و مجازیراهم کردن بستر برای تعامل میان معلمان و دانشف

 منظور اعتالی آموزشهای حاصل از آن بههای مجازی و استفاده از تجربهارزيابی مداوم آموزش

های مثبت آموزش غیرحضوری از طريق استفاده ز تجارب و تالش جهات باه حاداقل    تقويت جنبه

 های منفیدن جنبهرسلن

 های عمومی مانند راديو تلويزيون برای آموزشاستفاده از رسانه

آماوزان در فضاای   آگاهی بخشی به والدين دررابطه با عواقب استفاده بدون برناماه و کنتارل داناش   

 مجازی

 پذيرش تیییرات ناشی از آموزش غیرحضوری در مهارت خوانداری و نوشتاری

 ان نمونه در تدريس مهارت خوانداری و نوشتاری با توجه به مجازی شدن آموزشاستفاده از معلم

 ای در جامعههای آموزشی جهت ارتقای سواد و مهارت رسانهبرگزاری دوره

 آموزان پايه اول ابتدايیتوجه به بهداشت جسمی و روانی دانش

 دايی در آموزش غیرحضوریآموزان پايه اول ابتشناخت راهکارهای افزايش انگیزه در دانش

سازی برای کاهش پیامدهای استفاده از فضای مجازی برگزاری جلسات آموزشای از ساوی   فرهنگ

 آموزانبخشی و اطالع رسانی والدين و معلمان و دانشمنظور آگاهیمراکز ذيربط به

ابتادايی در  قرار دادن بازی در کنار آموزش مهاارت خواناداری و نوشاتاری در کودکاان پاياه اول      

 آموزش به شیوه غیرحضوری

 گذاریمشخص کردن مراجع سیاست

 فراهم کردن امکانات و تجهیزات با قیمت مناسب برای تمام اقشار جامعه

 تالش برای نزديک کردن آموزش مجازی اضطراری به آموزش مجازی استاندارد
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 راهکارها در آموزش غیرحضوری مهارت خوانداری و نوشتاری کدانتخابی

 موزشیبرقراری ارتباط موثر میان معلم و والدين و ساير متخصصان آ

 های ضعیف از نظر مالی، خانواده با چند فرزند محصل، و اولیاء شاغلشناسايی خانواده

 کوشش جهت کاهش ترس استرس و بار روانی ناشی از شرايط آموزش غیرحضوری

 فرهنگ سازی و ترويج استفاده از اينترنت و فضای مجازی

هاای داخلای و افازايش    ازی با کمک برناماه آموزان در فضای مجتامین امنیت روحی و روانی دانش

 نظارت بر استفاده آنان

 هاحمايت مالی از خانواده

 ها جهت کاهش مشکالت فرهنگی و اجتماعیسازی رسانهبومی

 سازی و تیییر نگرش برای استفاده از امکانات فضای مجازی و اصالح ساز و کارهای آنفرهنگ

 

 

های آسیب

مرتبط با مواد 

بع و و منا

 امکانات

هاا و مناابع ماورد نیااز بارای آماوزش غیرحضاوری مهاارت         فراهم کردن ابزار، وسايل زيرساخت

 خوانداری و نوشتاری

 بکارگیری افراد خبره و کارشناس در حوزه فناوری

 افزاریافزاری و سختهای نرمتوسعه و تقويت زيرساخت

 ری در بستر فضای مجازیباال بردن ظرفیت آموزش مهارت خوانداری و نوشتا

 آموزانفراهم کردن استفاده از اينترنت پرسرعت و کم هزينه برای دانش

های با کیفیت مناسب برای تدريس مهارت خواناداری و نوشاتاری باا هادف     ايجاد و توسعه شبکه

 توسعه آموزش

 هاوع رسانهسازی با محتوای اين نهای اجتماعی سالم و متناسباندازی شبکهايجاد و راه

 

های آسیب

 محوریادگیرنده

 تأکید و توجه بیشتر به تیییر مرکز کنترل از معلم به يادگیرنده

 آموزانتنظیم برنامه خواب و تیذيه دانش

 تهیه محیط آرام بدون هیاهو در ساعت آموزش غیرحضوری و ساعات انجام تکالیف نگارشی

 گرفتن کودکان روان خوانی و روان نويسی توجه بیشتر والدين به نحوه مداد در دست

 های زبانی هنگام استفاده از گوشی و تبلتنظارت بر کودک و میزان توجه او به مهارت

 تالش برای به رسمیت شناختن مدرسه مجازی به اندازه مدرسه عادی

بیناا و  آماوزان خااص و نا  ايجاد بستر مناسب جهت آموزش مهارت خوانداری و نوشتاری به دانش

 ناشنوا

های آسیب

 محورمعلم

 آموزانتیییر نگرش در روابط با دانش

 های ضمن خدمت جهت آشنايی بیشتر با آموزش غیرحضوریحضور در دوره

 باالدستینظارت بر عملکرد معلمان در نحوه آموزش مهارت خوانداری و نوشتاری از سوی مقامات

 ل ابتدايیمشارکت و همکاری میان معلمان پايه او
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با آنکه تحقیقات فراوانی در خصوص آموزش مجازی صورت گرفته است با اين حال 

بیشتر اين پژوهش ها به بررسی مزايا  و ويژگی ها، همچنین تاثیرات آن پرداخته اند و کمتر به 

بیان و معرفی آسیب های آموزش مجازی بر اساس ادراک افراد پرداخته شده که اين پژوهش 

ث دارای مزيت می باشد. با اين حال نتايج اين پژوهش تا حدودی با نتايج پژوهش از اين حی

 ريمرز ،(1414آنوتی و الروآدی ) ،(2006شکری و همکاران)(، 2044های انورزاده و همکاران)

 هم سو می باشد.( 1414)2( و اسنلینگ و فینگال1414اسکلیچر ) و

 پیشنهادهای کاربردی

وضوعی نوين است که هنوز جای تحقیق و پژوهش دارد و ی آموزش غیرحضوری ممساله

های ناشی از آن تدبیری انديشید خالء بسیاری در آن وجود دارد، لذا بايد برای غلبه بر آسیب

که در کمترين زمان ممکن بر اين مسائل فائق آيیم. برای سرعت بخشیدن در رفع اين 

ه مانند نظام آموزش و پرورش، طور همزمان از تمام نیروهای مربوطمشکالت بايد به

شود که در ها، جامعه و دولت و رسانه بیشترين بهره را ببريم. در نتیجه توصیه میخانواده

ريزان درسی و آموزشی نسبت بخش رسمی که مربوط به نظام آموزش و پرورش است برنامه

رود شمار میبه شرايط حساس بوده و آموزش به شیوه غیرحضوری را که نیاز روز جامعه به

درسی مورد توجه قرار دهند در مراکز تربیت معلم یدر فرايند طراحی و تدوين و اجرای برنامه

ی کار قرار گیرد و رسالت خود را در اين های نوين سرلوحهنیز بايد آموزش به روش و سبک

های ضمن خدمت زمینه اجرا کند، همچنین در مراکز آموزش و پرورش با برگزاری دوره

توانند با مطالعه بیشتر دانش خود را علمان را آگاهی بخشند در ادامه نیز مديران و معلمان میم

ها و در حالت کلی شامل جامعه در اين زمینه بروز کنند. در بخش غیر رسمی که شامل خانواده

ند تواشود که دولت با در اختیار داشتن ابزارهايی مانند رسانه میشود پیشنهاد میو دولت می

سهم بزرگی در اين زمینه داشته باشد. در نتیجه آگاهی بخشی در سطح جامعه آموزشی، 

های آموزشی،فراهم کردن امکانات و طراحان آموزشی و انجام ارزيابی مداروم از دوره

 های فناورانه خود از بروز بسیاری از مشکات جلوگیری خواهد کرد.زيرساخت

                                                 
4.Snepping & Fingap 
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 پیشنهادهای پژوهشی

 ی تحقیقات زير را بوجود آورد.ژوهش حاضر انگیزه و زمینهامید است که پ

 صورت تلفیقی کمی و کیفی.انجام اين پژوهش به-2

 های مختلف تحصیلی و يا در شهرهای مختلف.انجام پژوهش مشابه در پايه و دوره-1

مقايسه اثر بخشی روش آموزش حضوری و غیرحضوری در يادگیری مهارت خوانداری و -1

 پايه اول با در نظر گرفتن متییر جنسیت. نوشتاری در

 بررسی تاثیر آموزش غیرحضوری مهارت خوانداری و نوشتاری بر ساير دروس.-0

آموزان در آموزش غیرحضوری مهارت خوانداری و بررسی نقش والدين در ارزشیابی دانش-0

 نوشتاری.

 زبانی.های درسی آموزش غیرحضوری مهارتشناسی شیوه اجرای برنامهآسیب -1

 منابع

فارسی بر پیشرفت سواد خواندن، -بررسی اثر محیط دو زبانه کردی (.2004) عثمانوند،زهرا.حسنیخان
پايانامه کارشناسی ارشد،دانشگاه پیام نور،تهران مرکز،دانشکده علوم انسانی،گروه زبانشناسی و 

 های خارجی.زبان
ای معرفتی و تربیتی در آراء فیلسوفان و الهزبان مس (.2068زاده،میرعبدالحسین.)ادرس،محمد،نقیبد

 -01.صفحات 0، شماره0های نوين تربیتی،دورهانديشه مربیان،
تعامل نحو و زبانشناسی اجتماعی: تحلیلی جامعه شناختی بر کاربرد چند (. 2000رضاپور، ابراهیم.)

پژوهی پژوهشی زبان -. فصلنامه علمیتنوعات زبانی ساخت نحوی فارسی بر اساس نظريه

 241-76دانشگاه  الزهرا)س(. صفحات
 (. طراحی و تدوين الگوی برنامه يادگیری الکترونیکی امالی فارسی، مجله2004ضرابیان،فروزان.)

 .200تا217، صفحات 1، شماره8تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 

ارزشیابی مطلوب برنامه های (. تبیین ويژگی2008جونقانی،احمد،سلطانی،اصیر،اسمی،کرامت.)عربی

 7گیری و ارزشیابی آموزشی، سالی ابتدايی، فصلنامه مطالعات اندازهآموزی در دورهدرسی زبان

 .202 -240،صفحات 27شماره

ای آموزشی ديکته يار و اثر بخشی آن بر تولید چند رسانه(. 2000پور،سعید.)عظیمی،اسماعیل،موسوی
 ، فصلنامهدوم ابتدايی با ناتوانی يادگیری امال شهر اراکی آموزان پايهپیشرفت تحصیلی دانش

 .21شماره  0های يادگیری، سال ناتوانی



 2041، بهار هجدهمسال ، 86شماره ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی    
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نوشتن  و خواندن برمهارت الکترونیکی کیف افزارنرم از استفاده تاثیر بررسی(. 2008مهرابی،زينب.)فرج
 08-01تحصیلی سال در شهرتهران ابتدايی سوم پايه پسر آموزاندانش

ی چهارم تاثیر استفاده ازفناوری در آموزش درس مطالعات اجتماعی پايه(. 2000ه،زهرا.)زادفالح
 .211-240.صفحات1، شماره 1تخصصی،دوره  -، دانشگاه فرهنگیان،فصلنامه علمیابتدايی

های بازی بر ی مبتنیبرنامه (. اثربخشی2000آباد،علی.)چمنکالنی،سارا،اصیری نکاح،محسن،غنايی
، خواندن اختالل با آموزاندانش مطلب درک و خواندن بر دقت شناختیزبان رويکرد با افزارینرم

 .60-88، صفحات0، شماره0های يادگیری. دورهی ناتوانايیمجله

 .، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نورروانشناسی آموزش و خواندن (.2060الدين.)کواليی نژاد،جمال

ها، اولین ها و چالش(. آموزش مجازی در دوران کرونا،فرصت2000موسوی، سیدمريم، جعفری، فائزه )

 هرمزگان.0-2های علمی و کاربردی در فرايندهای تعلیم و تربیت،صفحاتکنفرانس ملی پژوهش

(. بررسی تحلیلی چگونگی نوآوری درسی 2000زاده، سمیرا )موسوی، سیدمريم، خلخالی، شقايق،عباس

 ان. آموزی دوره ابتدايی ايردر زبان

کرونا و  (.2000خواهش،رويا.)آبروان،محمدجواد،عسکری،مهتاب،خوشسرگزی،نرگس،حیدریمیزانی
،دومین کنفرانس روانشناسی علوم تربیتی، علوم اجتماعی و های آموزش مجازی در ايرانچالش

 مشاوره
ياددهی های فضای مجازی در نظام ها و چالش( فرصت2007نصرتی، راضیه و حیدرزادگان، علیرضا )

آموزان دوره دوم متوسطه بر اساس سند تحول، ، نهمین همايش انجمن فلسفه و يادگیری دانش

 تعلیم و تربیت ايران )فضای مجازی و فلسفه تربیت(، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

ابزارهای آموزش زبان فارسی درمحیط  (.2002فرد،امیررضا،مهدوی،محمدامین،خداداديان،مهدی.)وکیلی
، 2ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان. سالنامهپژوهشازطراحی تا اجرا. زی:مجا

 .61-82، صفحات 1شماره
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