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 پیشگفتار مترجم
 

گیر در شهر ووهان همهخبر شیوع يك بیماری  1398ماه سال در آبان

چین جهان را در بهت فرو برد. کشورهای مختلف دنیا تمهیداتی 

انديشیدند تا از شیوع بیماری در کشورشان جلوگیری کنند. جهان را 

ترس، اضطراب و نگرانی فرا گرفت. هر روز اخبار جديدی از ووهان چین 

اين  صور برشد. در کشورمان ابتدا تو مرگ مبتاليان به دنیا مخابره می

اما خیلی زود ويروس کرونا به  ،بود که ما دچار اين بیماری نخواهیم شد

اخبار رسمی در خصوص ورود کرونا  1398ايران رسید و در پايان بهمن 

به ايران منتشر شد. موجی از ترس، نگرانی، اضطراب و سردرگمی کشور 

عیتی را رسید ما آمادگی مواجهه با چنین وضرا فرا گرفت. به نظر می

نداشته باشیم. در اولین اقدام مدارس و دانشگاهها تعطیل شدند. من و 

و  يمتعطیل شدن مدارس به خاطر جنگ را به ياد دار هایمدورههم

هم تعطیلی به خاطر آلودگی هوا و باليای طبیعی آموزان اين دوره  دانش

 متوقف شد و مشخص نبود اين به طور رسمیاند. آموزش را تجربه کرده

 وضعیت قرار است تا چه زمانی ادامه يابد. 
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دانشگاهها به خاطر داشتن زيرساخت و تجربه آموزش آنالين به 

های الزم برای تغییر دادن آموزش حضوری به ريزیسرعت برنامه

ها راهسیستم بسیارهای یآموزش آنالين را انجام دادند و با کم و کاست

به حرکت درآمد. بسیاری از معلمان  طور آهستهاندازی شد و آموزش به 

ی زدند: از معلمی که در خانه و در مقابل زياددست به ابتکارهای 

ارتباط آموزان دانش امختلف ب های با روشکرد و دوربین تدريس می

ها به پیش رسانتا معلمانی که آموزش را بر بستر پیام کرد برقرار می

آموزش و پرورش در مقابل بردند. بزرگترين بخش نظام آموزشی يعنی 

آزمونی سخت قرار گرفت. کالس درس سنتی تعطیل شده بود و 

مشخص نبود اين وضعیت قرار است تا کی ادامه داشته باشد. پس از 

چندين روز سردرگمی، اولین اقدام متمرکز کردن آموزش بر رسانه 

بندی شروع به برگزاری کالس طرفه تلويزيون بود که طبق زمانيك

هاست با توسعه ی کردند. آموزش از طريق تلويزيون سالآموزش

های تعاملی ديگر ابزار های الکترونیکی مبتنی بر وب و رسانهفناوری

 آيد، اما چارۀ ديگری نبود. مؤثری برای آموزش به حساب نمی

واقعیت تلخ اين بود که ما در ايران پهناور در وضعیتی قرار گرفتیم  

های آموزشی، اقتصادی، سیاسی، تولیدی و که هیچکدام از زيرنظام

کسب و کار، فناوری، اجتماعی و فرهنگی برای آن آمادگی نداشتند. در 

حوزه آموزش هرچند دانشگاهها تجارب خوبی از آموزش آنالين و 

که به صورت کامل جای آموزش سنتی و  آنقدرنه اما  ،آفالين داشتند

ن و استادان برای اين کالس فیزيکی را بگیرد. از سوی ديگر معلما

شرايط جديد آموزش نديده بودند. هرچند جامعه در وضعیت بحرانی 
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قرار گرفته بود و نبود يك راهبرد مشخص برای مواجهه با اين بحران بر 

های آموزشی قرار اما يك فرصت نیز در مقابل نظام ،افزودمشکالت می

نکه مديران آموزشی ای ديگر فکر کنند. در مورد ايگرفته بود که به گونه

ما در سطح کالن از اين وضعیت درس خواهند گرفت يا خیر، اکنون 

هايی که تاکنون صورت گرفته اما در مورد اقدام ،توان قضاوت کردنمی

. واقعیت اين است که نظام آموزش عمومی کشور کردنظر اظهارتوان می

خصوص  ی در اينسريعهمچنان چشم به بازگشايی مدارس دارد و اقدام 

ای سلیقه یهای پراکنده و گاهانجام نداده است. والدين با نگرانی اقدام

اند که آموزش کنند و با اين پرسش بزرگ مواجهمعلمان را دنبال می

 چه خواهد شد؟ سرانجامها بچه

ه طور اتفاقی ناآشنايی معلمان و ب ،موضوع خیلی مهم در اين شرايط

المللی آن است. تعداد ای ملی و بیناستادان با آموزش آنالين و بستره

فرم و يا بستر برای اجرای آموزش و و پلت 1نرم افزار کاربردیزيادی 

تدريس آنالين وجود دارد که اولین گام در استفاده از آنها آشنايی با 

فضای مجازی، قواعد، قوانین، شیوه کار و فنون استفاده از آن است. در 

الکترونیکی در کشور همگام با توسعه دو دهه گذشته که آموزش 

های ارتباطی رواج يافت اقدام زيربنايی خاصی برای ترويج آن فناوری

صورت نگرفت و تمرکزها همچنان بر آموزش کالسیك قرار داشت و 

اندازی عالی مسیر راه شبه دلیل وجود تقاضا برای آموزبیشتر دانشگاهها 

مدرسان،  اين زمینه آموزشآموزش مجازی را طی کردند. گام مهم در 

                                                                                                                
1  .  Application 
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اندرکاران آموزش بود که شرايط فعلی نشان داد معلمان و ساير دست

 اگر انجام شده خیلی موفق نبوده است.

با توجه به آنچه گفته شد و شرايطی که نظام آموزشی کشور با آن 

تواند گام مؤثری به مواجه است به نظر من ترويج آموزش آنالين می

ه اين نکته را هم ذکر کنم که سويیچ کردن آموزش و حساب بیايد. البت

کسب و کارها بر روی شبکه مجازی نشان داد زيرساخت فناوری ارتباطی 

افزارهای  نرم نیز بسیار شکننده و ضعیف است. با شرايط موجود که

توسط معلمان به  "روم و ... یآپ، وبینار، اسکاشاد، واتس" کاربردی

گیرد همچنان تولید برای آموزش مورد استفاده قرار می کاره هیمصورت ن

مستندات آموزشی برای آشنايی با ظرفیت فضای مجازی ضرورت دارد. 

 شود. کتاب حاضر گامی در اين مسیر محسوب می

ها و مستندات محدودی در خصوص تدريس آنالين به زبان کتاب

ترجمه  "خطسوی يادگیری بر به"فارسی وجود دارد که مهمترين آنها 

ابزارهای موفقیت "( و 1382دکتر فريده مشايخ و دکتر عباس بازرگان )

( 1397ترجمه دکتر مصطفی قادری و همکاران ) "در تدريس آنالين

منتشر شده و  2020ای که پیش رو داريد در مارس است. کتابچه

 ،هیچ وجه کتابی آکادمیك و دانشگاهی نیستبراساس نظر نويسنده به

گیری خواهند در شرايط همهايی است برای کسانی که میمبلکه راهن

ويروس کرونا آموزش متوقف نشود. متن کتاب بسیار ساده و روان است 

نويسی و دوری از پرداختن بیش از حد به موضوعخالصه ،و موجزگويی

کتاب تالش در اين های مرتبط با تدريس آنالين ويژگی مهم آن است. 

ای از وجود آموزش آنالين معرفی و خالصهده تا تمامی بسترهای مش
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تر را به خود خواننده واگذار ن کند و بررسی دقیقاامکانات آنها را بی

مورد نظر مراجعه و در  سیستمو يا  افزار کاربردی نرمفرم، کرده تا به پلت

 مورد استفاده از آن بیشتر بیاموزد. 

های کالسدر شرايط فعلی که مدارس و دانشگاهها تعطیل شده و 

ضمن آشنا مطالعه اين کتاب ساده  ،حضوری به حالت تعلیق درآمده

تواند می ،خواننده با کلیات تدريس آنالين و بسترها و ابزارهای آن کردن

المللی تدريس برای مطالعه بیشتر و استفاده از ابزارهای بینرا زمینه 

ون ايراد آنالين فراهم کند. مترجم تالش کرده تا متن کتاب روان و بد

اما ممکن است همچنان ايرادهايی بر ترجمه وارد باشد که از اين  ،باشد

. امیدوارم هر چه زودتر شرايط مطلب پوزش میبابت از تمامی خوانندگان 

 گیری پايان يابد و انسان از اين تجربه درس بگیرد.همه

دوستان قدردان کمك و مساعدت سازی کتاب حاضر  در روند آماده

. از مدانم از ايشان تشکر کن هستم که بر خورد فرض میی عزيز

 بويژهو مدارك علمی دانشگاه عالمه طباطبائی  در بخش اسنادهمکارانم 

آقای فاضلی که به سرعت متن اصلی کتاب را در اختیار بنده قرار دادند 

آرايی را متحمل  صفحهکنم. از سرکار خانم حسینی که زحمت  تشکر می

ترين  جلد کتاب را در سريعطراحی فردوسی که  شدند و جناب آقای

         .تشکر را دارم کمال ،زمان نهايی کردند
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 مقدمه
 

ای، از ما به عنوان معلم خواسته سابقهپس از تجربه چنین وضعیت بی

پذيری شده است تا با عدم اطمینان و برخورداری از حداکثر انعطاف

ای برای انطباق با اين جهان در حال تغییر تالش کنیم. درست از لحظه

های مدرنیسم امروزی شده، جهان گرفتار ويروس که دنیای ما وارد دوره

، ما در مورد شیوع ابوال در بخش 2014مختلف شده است. در سال 

قربانیان آن  ٪90غربی آفريقا شنیديم. اين ويروس به دلیل مرگ حدود 

ها و توانايیتوان تصور کرد دنیا با داشتن قدرت، ايدهقابل توجه بود. می

های کشنده مبارزه کند و به پیروزی ويروسهای مدرن خود بتواند با 

 رسد چنین باشد.عظیم دست پیدا کند، اما به نظر نمی

در چین آغاز شد و در  2019بحران کرونا ويروس که از اواخر سال 

در اروپا رواج يافت، باعث عدم اطمینان همه اعضای جامعه  2020سال 

ای متزلزل شد گونهشده است. بخش تعلیم و تربیت، به صورت خاص به

که تاکنون سابقه نداشته است، به نحوی که مديران و معلمان مدرسه را 

بر آن داشت تا درصدد يافتن راهی برای مقابله با واقعیت تعطیلی مدارس 

والدين  آموزان،منفی تعطیلی مدارس و قرنطینه بر دانش هایبرآيند. تأثیر
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معلمان و رهبران آموزشی اندرکاران تعلیم و تربیت نگرانی و همه دست

های خود اين را به دنبال داشته است. بسیاری از کارشناسان در تحلیل

ها در اند. خانوادهدوره را با دوران جنگ جهانی دوم مقايسه کرده

اند. گذشته از تأثیر منفی اين موقعیت تغییر سبك زندگی قرار گرفته

ی ديگری نیز وجود دارد روحی و روان هایبحران در امور مالی افراد، اثر

مانند افسردگی، تنهايی، پايین آمدن آستانه تحمل افراد و کسالت که 

اد ي برند. اين تجربه تا آخر عمر در ذهن فرزندان ما بهمردم از آن رنج می

 خواهد ماند.

. من باشد ، میقرنطینه بیش از آنچه که گفته شداثرهای منفی 

آورم که آمريکايی را به خاطر می ، يك بازيکن پوکر1داستان ريك آلتای

روز در حالت ايزوله  30تواند تا بندی کرد که میشرط 2018در نوامبر 

روز کامل در  30زنده بماند. او گفت با تمام نیازهايی که دارد به مدت 

روز  30فراهم بودن شرايط، آلتای نتوانست  باوجودماند. حالت ايزوله می

وز پس از آن، وی به اصالح شرط پرداخت و در انزوا دوام آورد. بیست ر

دالر که ابتدا روی آن شرط بندی شده بود به  100000به جای 

ای بر ذهن العاده فوق هایدالر قناعت کرد. اين تجربۀ انزوا تأثیر 62400

و بدن او گذاشت. وی گزارش داد که يکسری عوارض جانبی را تجربه کرده 

انسان  شود.در چرخه خواب و توهم میاست که شامل مواردی مانند تغییر 

به صورت طبیعی موجودی اجتماعی است. تنها بودن، مقابله با استرس 

کند. نتیجه اينکه تنهايی تر میکند و افسردگی را طوالنیرا دشوار می

گیری، نگهداری اطالعات طوالنی مدت و حتی يادآوری را تصمیمقدرت 

                                                                                                                
1. Rich Alati 
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اند افراد تنها بیشتر ثابت کردهدشوار خواهد کرد. مطالعات همچنین 

ايمنی بدن در مقابل حمله  سیستمزيرا  ،مستعد ابتال به بیماری هستند

دهند. شويم واکنش متفاوتی نشان میهايی که با آن روبرو میويروس

قرنطینه چندين اثر منفی دارد که يکی از آنها تعطیلی آموزش دانش

 استها فکری نشود ممکن آموزان/دانشجويان است که اگر در مورد آن

 عواقب بسیار وحشتناکی به دنبال داشته باشد.

با اين حال، راهی برای خروج از همه اين مشکالت وجود دارد. مربیان 

آموزان/دانشجويان، به توانند بدون داشتن هرگونه تماس فیزيکی با دانشمی

توانند دهند. آنها می های آموزشی خود ادامهصورت آنالين به فعالیت

گونه مزاحمت و يا مانعی به اين هدف دست يابند. معلمان بدون هیچ

توانند در انزوا و قرنطینه نیز تدريس را به عنوان روشی برای ايجاد می

آموزان/دانشجويان خود حفظ کنند. اين يك قدم خوب تعامل با دانش

دهد در شان امکان میآموزان/دانشجويان و معلماناست که به دانش

 کنند.برقرار گیرند ارتباط و تعامل حالی که ياد می

در اين کتاب، من به چند روش ساده و آسان برای مقابله با چنین 

ام. الزم به ذکر است بالتکلیفی و شروع سفر به آموزش آنالين پرداخته

که فناوری در آموزش و پرورش نبايد به عنوان حل کننده همه مسائل 

ته شود، زيرا خطر استفاده صرف از فناوری چنین وضعیتی در نظر گرف

آموزش  حوزۀای که در آموزش همواره وجود دارد. براساس تجربه گسترده

های ساده و آسان ام و همچنین پژوهش در زمینه تدريس، روشداشته

رويکرد آنالين بهاز ام که به شما در استفاده کاربردی را گردآوری کرده

 کند.تعطیل نشدن آموزش کمك می منظور مقابله با قرنطینه و
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خوانید متوجه خواهید شد که های اين کتاب را میوقتی فصل

استفاده از ابزارهای فناوری برای آموزش آنالين دشوار نیست. با تشکر از 

 دانلود اين کتاب. امیدوارم لذت ببريد!

 کاستاس پن

 


