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 چکیده 

های تدریس در شبکه آموزشی ها و چالشهدف این پژوهش، تحلیل ادراک معلمان ابتدایی در خصوص فرصت :هدف

 شناسانه صورت گرفت. آموزان )شاد( بود. این مطالعه با استفاده از رویکرد کیفی و طرح پدیداردانش

ند، گیری هدفمها از مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته استفاده شد. با استفاده از نمونهمنظور گردآوری دادهبه روش:

 ها حاصل شد. مصاحبه اشباع داده 21نجام از اپس 

افتادگی ان عقببندی ده فرصت شامل: جبرهای معلمان، موجب شناسایی و دستهتحلیل عمیق دیدگاه ها:یافته

آموزان، شیادگیری دان-پذیری و درگیری بیشتر اولیا با فرآیند یاددهیتحصیلی در ایام قرنطینه، افزایش مسئولیت

ن ای، شناخته شدافزایش سرعت انتقال اطالعات و ارائه اطالعات جدید، ایجاد انگیزه در معلمان برای ارتقاء سواد رسانه

ها و تجارب معلمان، افزایش ای برای به اشتراک گذاشتن فایلهم شدن زمینهمعلمان توانمند و خالق و فرا

مند آموزان، عالقهپذیری معلمان برای مطالعه بیشتر، جذاب و برانگیزاننده بودن استفاده از آن برای دانشمسئولیت

ترددهای پرهزینه، پذیری در ساعت شروع کالس و حذف آموزان به دانش روز و پژوهش کردن، انعطافکردن دانش

 آموزانای نو و نه چالش شامل: عدم دسترسی همه دانشآموزان برای ارائه تکالیف به شیوهپرورش خالقیت در دانش

های اینترنت برای ویژه در مناطق محروم و ایجاد نابرابری در فرصت آموزش، سنگین بودن هزینهبه فضای مجازی به

آموزان و سلب شدن قدرت اینترنت، دشوار بودن سنجش یادگیری واقعی دانش ها، کند بودن سرعتخیلی از خانواده

رویه از مطالب دیگران، عدم جا و بیآموزان به اینترنت و گوشی، استفاده بینظارت از معلم، اعتیاد برخی دانش

غات، کاهش انگیزه برخی عنوان ابزار تبلیافزار بهگذاری برخی معلمان به امر تدریس و ارزیابی، استفاده از نرموقت

 آموزان نسبت به تحصیل در شیوه جدید تدریس گردید.دانش

 

 .آموزان، شاد، مدارس ابتدایی، رویکرد کیفیادراک معلمان، شبکه آموزشی دانش: هاواژه کلید

 
 
 

  ناریا، نارته ،دانشگاه تهران-دانشکده روانشناسی-روانشناسی تربیتیدانشجوی دکتری  .1

    ناریا، نارته ،ندانشیار دانشگاه تهرا. 2
  ناریا، نارته ،دانشیار دانشگاه تهران. 3

 Email: abbasi.fahimeh@ut.ac.ir * نویسنده مسئول:



2   هایهاو چالشتجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی از فرصت... 

 

 و بیان مسئله مقدمه

. دشوار کرده است های مختلفبخششرایط را برای همه دنیا در ، 2بیماری کروناویروس 1گیریهمه     

تمام  تدریجبه ،آغاز شد چین 3اذر( در شهر ووهان 24اواسط ماه دسامبر ) که ازانتشار ویروس کرونا 

سازمان جهانی  ،2۰2۰ژانویه  3۰ در. (IRNA, 2020)را درگیر کرد کشور(  2۰2تاکنون ) کشورهای جهان

اعالم کرد  وضعیت اضطراری بهداشت عمومی را یک ویروس ای، شیوع کرونابا انتشار بیانیه بهداشت

های سنی اگرچه همه اقشار و گروه (.Liu et al, 2020) رودشمار میبه رای تمام جهان،که تهدیدی ب

، درسی هایکالسم آموزان، تراکاما با توجه به جمعیت باالی دانشدر معرض خطر این بیماری قرار دارند، 

نتیجه آن پیامدهای سالمتی و احتمال باالی انتقال  استفاده از امکانات و فضاهای عمومی و مشترک و در

ویروس از طریق این گروه به آحاد جامعه، مراقبت و کنترل فضاهای آموزشی از نخستین اقدامات کشورهای 

به دلیل تعطیلی  جوان و کودک یلیونم 2۹1مارس حدود ششم در  .استبوده مبتال به این بیماری 

کرونا به اجبار از حضور  کند کردن شیوع منظوربهها ها توسط دولتگسترده آموزشگاه

ها در قلمرو خود را تعطیل کردند و این باعث ضربه کشور تمام مدرسهنوزده  .محروم شدند مدرسه در

  (.UNESCO, 2020) گردید ندبیرستا تا دبستانیپیش هایآموزان پایهبه دانش

صورت به ویروس در ایران کرونا شیوع در نقاط مختلف جهان، وسویر بحران بیماری کرونا در پی 

در پی شیوع این ویروس در  .(Fare News Agency, 2020) تأیید شد 13۹۸بهمن  2۹رسمی در 

اسفندماه تعطیل اعالم  اول آموزی در کشورمان مدارس از هفتهایران، با توجه به حجم گسترده دانش

اما ؛ یافت تداوم ۹۹و حتی بعد از شروع تعطیالت رسمی سال  ۹۸ شد و این تعطیلی تا اواخر سال

ها تعطیل است؛ لکن آموزش مدارس و دانشگاه»این بوده است که  تعطیالت دورهسیاست دولت در این 

ای برای پیشبرد امور آموزشی ین اساس سازوکارهای بسیار گستردهبر هم«. و یادگیری تعطیل نیست

 گردید.بستر فضای مجازی و آموزش از راه دور طراحی و تدوین و تحقیقاتی با تمرکز بر 

از طریق شبکه آموزش در راستای استمرار  را های مکملآموزشابتدا در  وپرورشآموزش 

مان ز کهطوریبه. تا آموزش در کشور تعطیل نباشد کردآموزان آغاز های یادگیری برای دانشفعالیت

رغم امکان پوشش باال و فراگیری های تلویزیونی علیآموزش. آموزش در تلویزیون چهار برابر شد

تعامل مورد انتظار در جریان یادگیری  پاسخگویبودن ارتباط،  طرفهیک؛ به دلیل ماهیت قبولقابل

تواند به یک سنجش مطمئن از ارتباط فراگیران با آموزش نیز نمی وپرورشآموزشو  نیستفعال  نسبتاً

کل که با اطمینان باال بتواند، ش بودمیای شیوه به دنبال، به همین دلیل باید معلمان، دست پیدا کند

، قبولابلقی معلمان و دانش آموزان در جریان یاددهی و یادگیری را با کیفیت تعامل مؤثرگرفتن ارتباط 

 .ندتوصیف و ارزشیابی ک

                                                           
1. pandemic 

2. Coronavirus 

3. Wuhan 
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رسانهای را از طریق پیامهای تلویزیونی از معلمان خواسته شد تا جریان آموزش در کنار آموزش 

خودجوش و  صورتبهای خویش اغلب معلمان در راستای عمل به تعهد حرفهداخلی پیگیری نمایند. 

اما به دلیل  ؛پراکنده، با هزینه خویش در امر آموزش دانش آموزان در فضای مجازی حضور پیدا کردند

منظور بهنداشت. ش آموزان وجود به دان هاآنعدم انسجام، آمار دقیقی از حجم و میزان خدمات 

 دانش آموزان )شاد( شبکه آموزشی، وپرورشآموزشآموزان در وزارت ساماندهی آموزش مجازی دانش

واقعی است یعنی دانش شاد همانند ساختار مدرسه شبکه آموزشی ساختارشد. سازی طراحی و پیاده

ابق با برنامه کالسی که مدیر مدرسه شوند و معلم در همان زمان مطآموزان وارد کالس مجازی می

درس مجازی  بر کالس. نظارت کندمیو فرآیند یاددهی و یادگیری را دنبال  دارددهد، حضور ارائه می

است. در عرض مدت کوتاهی اداری مدرسه  و کادرمدیر  بر عهدهدانش آموزان  حضوروغیابمعلمان و 

 511معلم و  143هزار و  56۹آموز، هزار دانش 123میلیون و  ۸ شبکه آموزشیسازی این پس از پیاده

 Ministry of) نام کردندثبتآموزان )شاد( مدیر مدرسه در شبکه آموزشی دانش ۰13هزار و 

Education, 2020).  را در شبکه شاد تدریس مواد درسی توسط معلم، محتوای اصلی آموزش مجازی

تواند ضمن استفاده از ی مناسب آزاد است و میدهد، اما معلم در انتخاب محتوای آموزشتشکیل می

ز ا شود،آموزشی تلویزیونی که حدود یک ماه است در تلوبیون بارگذاری می شدهضبطهای برنامه

 گذاریاشتراکریزی آموزشی، به محتواهای معرفی شده شبکه رشد وابسته به سازمان پژوهش و برنامه

 ...و دروس هایدبیرخانه و آموزشی هایگروه تولیدی هایهبرنام درسی، هایگروه اعضای با  محتواها

 .کنند استفاده

آموزان مشکالتی نیز برای معلمان انداز خوب برای آموزش از راه دور دانششبکه شاد با وجود چشم 

سرعت پایین آن است  ویژهبههای فنی این برنامه به زیرساخت هاآنترین نقد ایجاد کرده است. مهم

ارسال هر فایل زمانی طوالنی »گویند می هاآنجریان آموزش را با مشکل مواجه کرده است؛  عمالًکه 

کند... عدم دسترسی به شود که صبر معلم را سرریز میقدر طوالنی میبرد و در برخی مواقع آنمی

یند گودر مناطق محروم نیز از دیگر مشکالت معلمان است. معلمان می ویژهبهآموزان برخی دانش

آموزی که اند؛ دانشهای روزمره زندگی خود ماندهآموزان گوشی ندارند و حتی در هزینهبرخی دانش»

گوید همه باید برنامه شاد می وپرورشآموزشکند وقتی وزیر گوشی هوشمند ندارد چه حسی پیدا می

ی برخی شود... حتدرس در این فضا تشکیل می هایکالسهای خود نصب کنند و را روی گوشی

تمرکز بر آموزش  جایبهدچار یک خطای مهم شده است؛ یعنی  وپرورشآموزش»معلمان معتقدند 

 آموزان به تلویزیون دسترسی دارند در حالکه بیشتر دانش جهتبدینتر گرفتن آن تلویزیونی و جدی

شتر جمعیت جاماندگان از آموزش مجازی بی قطعاًتمرکز و پرداختن به آموزش مجازی است که 

برخی کارشناسان تعلیم و تربیت با پذیرفتن این  .(Tasnim News Agency, 2020)« است...

های برنامه شاد، ایجاد انگیزه برای معلمان در استفاده از تکنولوژی، شناسایی و معرفی معلمان چالش

آموزشی با ، گسترش عدالت هاآنتجارب معلمان توانمند و دانش  گذاریاشتراکتوانمند و خالق، به 
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ای رسمی برای پایش سطوح مختلف آموزشی، ارسال مطالب آموزشی از نقاط مختلف کشور، شبکه

ریز امهگیر و برنتصمیم عنوانبههای توانمندسازی معلمان و تبدیل مدیران مدارس فرصتی برای برنامه

اند موزشی شاد دانستههای شبکه آچنین شناسایی مدیران کارآمد و غیرکارآمد مدارس را از فرصتو هم

(IRNA, 2020). 

شناسایی اثرات و پیامدهای مثبت و منفی فهرست شده برای برنامه شاد در نشریات مختلف،  رغمبه

از  .قرار نگرفته است یموردبررسعلمی  طوربهابعاد آن صورت نگرفته و مطالعه مدونی در این زمینه 

وره د سیستم آموزشیدوره ابتدایی بود. لیکن در  آموزانشروع کار این شبکه مجازی با دانشطرفی 

 ناگهان صفر تا صد وجود نداشت وهیچ تجربه و پشتوانه و تمرین آموزش مجازی  تقریباً ابتدایی ما

بدیلی نظام آموزش ابتدایی به دلیل نقش بیباید توجه داشت که  شد.آموزش به اجبار در این فضا برده 

بیتی جوامع دارد، از رسالت و جایگاه رفیعی برخوردار است های تردهی به بنیانکه در شکل

(Reid, 2010 andKeading,  ,Cranston, Mulford) توان تعالی جامعه و تحقق اهداف می کهنحویبه؛

 1ثر از کیفیت این نظام دانست. نتیجه مطالعات سازمان توسعه و همکاری اقتصادیأکالن آن را مت

آموزش ابتدایی، محور بنیادین رشد اقتصادی پایدار،  ویژهبهآموزشی و  دهد که کیفیت نظامنشان می

، لیطورکبهگویی به فضای رقابتی کار و فناوری در جهان امروز و کاهش فقر، افزایش ظرفیت پاسخ

 . (OECD, 2011)رفاه عمومی کشورها است 

 انهای معلمنظرات و خواستهجه به ها و پیشنهادهای برگرفته از این مطالعه، بر ضرورت تورهیافت  

از  رونیکیآموزش الکتبستر سازی غنی منظوربهامر تربیت  تسهیلگران عنوانبه کشورمان ابتداییدوره 

هر چند ها و رفع مشکالت موجود صحه گذارده است. ها، شناسایی خواستهطریق توجه به دیدگاه

های معلمان و شناسایی چالش دراکبررسی اهایی در داخل و خارج از کشورمان معطوف به پژوهش

) ;Handayani,  andSyarifah Zamani and Asemi, 2014بوده است آموزش مجازی موجود حوزه

and Athanasiou, 2015). pergi, AnagnostopoulouALee, 2019; and  Ha2019;  درک  لیکن

س در شبکه آموزشی های تدریها و فرصتدوره ابتدایی از چالش معلمان ادراک لیو تحل قیعم

و ارائه راهکارهایی برای به شناخت از موضوع  دنیبه ما در عمق بخش تواندی، مآموزان )شاد(دانش

و  یفیک کردیاستفاده از روبا توجه به خال موجود در این زمینه، این مطالعه با  تقویت آن کمک کند.

 تیدر هدا تأثیرگذار عامل نیترهمم عنوانبه معلمانادراک تحلیل به بررسی و  ،یدارشناسیطرح پد

 مطالعهاصلی این هدف بدین منظور  پردازد.شاد می یدر شبکه آموزش ،یریادگی یاددهی ندیفرآ

 شبکه آموزشیتدریس در  هایفرصتو  هاچالش معلمان مدارس ابتدایی ازشناسایی ادراک 

 ن )شاد( است.آموزادانش
 

 

                                                           
1. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 
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 روش پژوهش

فسیرگرایی و به شیوه کیفی صورت گرفته است. تحقیق کیفی یک روش این پژوهش در پارادایم ت    

گرایی را با علوم طبیعی و انسانی مرتبط ای است که انسانای و گاه ضدرشته، فرا رشتهایرشتهبین

های عمیقی کیفی محقق به دنبال کشف الیه هایپژوهشدر  (.Denzin and Linciln, 2010)سازد می

زند. شود، دست به کنکاش و بررسی میتجربه و تفسیر می موردمطالعهتوسط افراد  طور کهاز معنا، آن

که در دل  شودشناسی( خاصی حاصل میاز پارادایم کیفی که مورد تمرکز ماست، متدولوژی )روش

، هاروشاین  ازجملهکند. مورد اشاره ارائه می سؤاالتمختلفی را برای پاسخ به  هایروشخود 

گری ، به جلوهاستگاه آن فلسفه استکه خ دار و دقیقنظام طرحی پدیدارشناسیاست.  1پدیدارشناسی

 چنانآنپدیدارشناسی به جهان،  پردازد.ها میو نمایاندن ادراکات تجربه انسانی در مورد انواع پدیده

ارد. دشود نه جهان یا واقعیتی که چیزی جدای از انسان باشد، توجه یک فرد زیسته، می وسیلهبهکه 

زیرا پدیدارشناسی « ای است؟تجربه زیسته چه نوع تجربه»سازد که لذا این پرسش را مطرح می

 .(Chenari, 2006)شوند، آشکار نماید که در زندگی روزمره زیسته می چنانآنکوشد معانی را می

(Polkinghorne ,1983)  یا درک معانیتالش برای فهم یا درک فهم  منزلهبهتوجه به تجربه زیسته را 

وت ای است که بدهمان تجربه« جهان زندگی»کند. شود تلقی میتجربه انسان، آن چنانکه زیسته می

امل ش معموالًشود و سازی، حاصل میبندی کردن یا مفهومتفکر ارادی و بدون متوسل شدن به طبقه

هان زندگی، بازبینی شوند یا متداول هستند. هدف مطالعه جآن چیزهایی است که مسلم دانسته می

 .جدید و یا مغفول مانده است تجارب بدیهی پنداشته شده و آشکار ساختن معانی

یافته است که با استفاده از  ارها در پژوهش حاضر از نوع مصاحبه نیمه ساختآوری دادهشیوه جمع 

 در یک ب که بایدو موضوعات مکتو سؤاالتفهرستی از  یعنی؛ گیردصورت می« راهنمای مصاحبه»

توالی خاص دنبال شوند اما در صورت طرح مضامین جالب در خالل مصاحبه نیز دست محقق برای 

 د:بو شدهتنظیممصاحبه حول دو محور مهم  هایسؤال باز است. ،نشدهبینیپیش سؤاالتپرسیدن 

 زان آمودر شبکه آموزشی دانش تان در سال تحصیلی جاریمعلم گرامی، با توجه به تجربه تدریس

 دانید؟هایی را در استفاده از این شبکه متصور می)شاد(، چه فرصت

  وجود نداشت، هیچ تجربه و پشتوانه و تمرین آموزش مجازی با توجه به اینکه در دوره ابتدایی

 هایی مواجه بودید؟آموزان )شاد( با چه چالش یا چالشدر فرآیند تدریس در شبکه آموزشی دانش
 

 

 

 

 

                                                           
1. phenomenology 
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 کنندگانکتمشار

شبکه که عضو  وپرورشآموزشمعلمان شاغل رسمی دوره ابتدایی را جامعه آماری این پژوهش    

ارائه شده از وزارت  بندیزمانآموزان )شاد( بودند و در ایام تعطیلی مدارس طبق دانش آموزشی

. روش دادندمی، تشکیل در فضای مجازی آنالین بوده و مشغول به تدریس بودند وپرورشآموزش

گیری هدفمند با حداکثر تنوع یا ناهمگونی است. در این راهبرد، گیری در این تحقیق از نوع نمونهونهنم

ن مطلعی اصطالحاًمحقق با شناسایی افرادی که دارای اطالعات مرتبط با موضوع تحقیق هستند و 

د، به شوناب میهدفمند انتخ طوربهکند و سپس طیف وسیعی از افراد مشابه شوند، آغاز مینامیده می

ای که همه انواع افراد در امتداد یا برحسب یک یا چند بعد در تحقیق وارد شوند. یکی از دالیل شیوه

استفاده از این روش آن است که کسی مدعی نشود محقق انواع خاصی از موارد را در نظر نگرفته است. 

ات های جدید، اطالعیابد که مصاحبهیتا زمانی ادامه م معموالًگیری در تحقیقات کیفی فرآیند نمونه

ای باشد. در پژوهش حاضر بیشتری به موارد قبلی اضافه نکنند و محقق شاهد تکرار الگوهای داده

مورد  21گیری تا وارد پژوهش شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. فرآیند نمونهمعلمان دوره ابتدایی 

 های ورودی پژوهش شامل:ها بود. مالکدادهمحقق شاهد اشباع نظری  ازآنپسادامه یافت و 

 

 شاغل رسمی بودن در دوره ابتدایی .1

های اول در یکی از پایه 13۹۸-13۹۹داشتن ابالغ سیستمی تدریس تمام وقت در سال تحصیلی  .2

 تا ششم ابتدایی در مدارس دولتی

ین در گروه مخصوص به آموزان )شاد( و داشتن برنامه تدریس آنالعضویت در شبکه آموزشی دانش .3

 کالس خود.
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 در مصاحبه کنندهشرکتلیست و مشخصات معلمان  : 1جدول 

کد 

 معلم

سابقه  جنسیت

 تدریس

 محل خدمت تحصیالت سابقه تدریس جنسیت کد معلم محل خدمت تحصیالت

مدرسه پسرانه  لیسانس سال 26 زن 1

 شهری
 دخترانهمدرسه  دیپلم سال 2۸ زن 12

 ریشه

مدرسه دخترانه  لیسانسفوق سال 1۸ زن 2

 شهری
مدرسه دخترانه  لیسانس سال 27 زن 13

 شهری

مدرسه پسرانه  لیسانسفوق سال 13 زن 3

 شهری
دخترانه مدرسه  لیسانس سال 25 زن 14

 شهری

مدرسه دخترانه  لیسانس سال 11 زن 4

 روستایی
پسرانه مدرسه  لیسانسفوق سال 13 زن 15

 شهری

مدرسه پسرانه  لیسانسفوق سال 13 زن 5

 شهری
مدرسه پسرانه  دیپلم سال 2۸ زن 16

 شهری

مدرسه پسرانه  لیسانس سال 22 مرد 6

 روستایی
مدرسه پسرانه  لیسانس سال 14 زن 17

 شهری

دانشجوی  سال 3 مرد 7

 دکتری

مدرسه پسرانه 

 شهری
مدرسه پسرانه  لیسانس سال 22 زن 18

 شهری

 دانشجوی سال 14 زن 8

 دکتری

مدرسه دخترانه 

 روستایی
پسرانه مدرسه  لیسانس سال 1۸ زن 19

 شهری

دانشجوی  سال 1۸ مرد 9

 دکتری

مدرسه پسرانه 

 روستایی
دخترانه مدرسه  دیپلمفوق سال 2۸ زن 20

 شهری

مدرسه دخترانه  لیسانسفوق سال 14 زن 10

 شهری
مدرسه دخترانه  لیسانس سال 22 زن 21

 شهری

مدرسه دخترانه  یسانسل سال 12 زن 11

 شهری

- - - - - 

 

 زمان و مکان مصاحبه

ت، بیماری صورت گرفته اس و ایام قرنطینهبیماری کرونا هش در دوران شیوع به اینکه این پژو با توجه

که با انجام هماهنگی الزم با معلم مربوطه  صورتبدین .تلفنی انجام گرفت صورتبهها تمام مصاحبه

ط تر ضبها جهت تحلیل دقیقنی با ایشان نموده و با اجازه ایشان متن مصاحبهاقدام به تماس تلف

 یک ساعت انجام شد. نهایتاً دقیقه تا  45ها زمان انجام مصاحبه گردیدند.
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 هاداده وتحلیلتجزیهروش 

طی پدیدارشناسی  هایپژوهشها در که تحلیل داده معتقد است Chambers )(1998در پژوهش خود 

ح تصری، انعکاس محتوا، فعاالنه گوش دادن زمانی که پژوهشگر درگیر .شودها شروع میگردآوری داده

حفظ یگانگی در پژوهش پدیدارشناسی ها داده وتحلیلتجزیههدف از شود. کردن و درک کردن می

. برای (Banonis, 1989)ممکن ساختن فهم معنای پدیده است  حالدرعینهر تجربه زیسته و 

 ) ;Collaizzi, 1969ه زیسته، و به دست آوردن درک و تفسیر بیشتر از تجرب وتحلیلتجزیه

کند که برای کمک به تفسیر و ها را توصیف میداده وتحلیلتجزیهای از فرآیند هفت مرحله7819(

 است که ابتدا توصیفات صورتبدینی روش کالیزآوری شده، استفاده شده است. های جمعتحلیل داده

ها شود. دوم، به هرکدام از پروتکلمی خوانده هاآناحساس شدن با  منظور همکنندگان بهمشارکت

شده شود. سوم، معنای هر عبارت مهم که تحت عنوان مفهوم تنظیمرجوع و عبارات مهم استخراج می

های موضوعی شده در دستهگیرد. چهارم، مفاهیم تنظیممطرح است، توسط پژوهشگران شکل می

شود. جامع از پدیده موردنظر تلفیق میها به درون یک توصیف شود. پنجم، یافتهدهی میسازمان

آخر نتایج به  شود. درتوصیف جامع از پدیده موردپژوهش، به شکل یک بیانیه روشن تنظیم می

معتقد است که  کالیزی. شودمی سؤالها از آنان کنندگان بازگردانده شده و در مورد یافتهمشارکت

 )Tanner, 1989) and Allen ,Diekelmann .دپذیر باشنمحققین باید نسبت به این مراحل انعطاف

دهند که جستجو نشان می هاآنباشند. ها برای مطالعات پدیدارشناسی مهم میعتقدند این راهنماییم

برای جوهره پدیده و معنای آن در درون یک زمینه تعریف شده، فقط یک تکنیک یا یک سری از 

ست که نیاز به تعلیق، شهود و تفکر را دنبال میمراحل مکانیکی نیست، بلکه آشکار نمودن معانی ا

 .کند

ها از دیدگاه ودن یافتهاطمینان خاطر از دقیق ب منظوربهطمینان از روایی پژوهش و برای حصول ا

و خبرگان دانشگاهی که در این حوزه خبره و اساتید آشنا با این حوزه ارزشمند ، از نظرات پژوهشگر

ها در تحلیل و تفسیر داده کنندگانمشارکتزمان از طور همچنین بهاستفاده شد. هممطلع بودند، 

احبه با در مصبرای محاسبه پایایی نیز از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد. کمک گرفته شد. 

، از یکی از اساتید روانشناسی تربیتی آشنا به کدگذاری 1روش توافق درون موضوعی دو کدگذار

کدگذار ثانویه در پژوهش مشارکت کند. در ادامه محقق به همراه این همکار  وانعنبه شد تادرخواست 

شاخص  عنوانبهپژوهش، تعداد سه مصاحبه را کدگذاری کرده و درصد توافق درون موضوعی که 

 ۸3رود را محاسبه کرد که پایایی حاصل از دو کدگذار با توجه به محاسبات می کاربهپایایی تحلیل 

 آمد که بیانگر پایایی مناسب بود. به دستدرصد 

 

                                                           
1 inter coder reliability (ICR) 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2702.2005.01125.x?casa_token=V29TZMVxCk4AAAAA%3A4jy37fDtOYFfXoBxlYjL-Ih2E4PgUpoY3RsZC3gSO1KxaJhYto5Tmky5WHjuDUxZjOwJ_n-KuYuQCOZj#b6
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 های پژوهشیافته

، موجب آمدهدستبههای ، به ترتیب فراوانی پاسخهاآن هایدیدگاهدر مجموع، تحلیل عمیق    

یش افزا، تحصیلی در ایام قرنطینه افتادگیعقبجبران شامل:  ده فرصتبندی شناسایی و دسته

انتقال  آموزان، افزایش سرعتیادگیری دانش-فرآیند یاددهی پذیری و درگیری بیشتر اولیا بامسئولیت

اخته شدن ای، شنجدید، ایجاد انگیزه در معلمان برای ارتقاء سواد رسانهارائه اطالعات اطالعات و 

و تجارب معلمان  هافایلای برای به اشتراک گذاشتن فراهم شدن زمینهمعلمان توانمند و خالق و 

پذیری معلمان برای مطالعه بیشتر، جذاب و برانگیزاننده بودن استفاده آن تتوانمند، افزایش مسئولی

در ساعت  پذیریانعطافآموزان به دانش روز و پژوهش کردن، مند کردن دانشآموزان، عالقهبرای دانش

ای آموزان برای ارائه تکالیف به شیوهپرورش خالقیت در دانشو حذف ترددهای پرهزینه،  شروع کالس

 برشمرده، مورد تحلیل قرار گرفته شده است. هایفرصتگردید. در ادامه هر یک از خاص 

 

 تحصیلی در ایام قرنطینه افتادگیعقبجبران الف( 

توانایی دسترسی به تمامی معلمان به آن اذعان داشتند  تقریباًکه  فرصتیترین اولین و شاخص

تدریس در دوره ابتدایی دغدغه زیادی . »تعطیل نشدن آموزش بودو آموزان در ایام تعطیالت دانش
، کتاب آوردن، تکالیف نوشتن، خوب یاد گرفتن، برای اومدن هاداره باید مرتب چک کنی که بچه

وز داشته آمتا دانش سی چهلیادگیری آمادگی کافی دارن ... وقتی معلم ابتدایی هستی این نیست که 
رار آموز و معلم برقبین دانش عمیق یوند عاطفیتا بچه داری. یک پ سی چهلباشی مثل این است که 

تحصیلی  افتادگیعقبشه درسته که شبکه آموزش در ایام تعطیالت در تالش برای جبران می
 بچه دوره ابتدایی به معلم خود واقعیت اینه که برداشت ولی هم های خوبیآموزان بود و قدمدانش

ونه تدرسی نمیو حتی صدای او انس گرفته هیچ م وخوخلقبا روش تدریس او، با  سهخیلی وابسته 
آموزان معلمان ابتدایی هم در این مدت خیلی نگران دانش رو برای بچه بگیره... جای خود معلم
 «آموزان باشهمجازی تونست پل ارتباطی خوبی بین معلمان و دانش شبکه این خودشون بودن...

 

یادگیری -ا با فرآیند یاددهیپذیری و درگیری بیشتر اولیب( افزایش مسئولیت

 آموزاندانش

اد ش شبکهشدند که با مجازی شدن فضای تدریس و اینکه متذکر  نفر( 21نفر از  15اکثریت معلمان )

اند آموزان دوره ابتدایی روی گوشی اولیا نصب شده، اولیا بیشتر در جریان آموزش قرار گرفتهبرای دانش

کم  آموزانباعث پیشرفت تحصیلی دانش امر اینحتی ه و پذیری آنان بیشتر شدو حس مسئولیت

میدم به مامانا میگم تا فردا هر عصر برنامه فردا رو تو گروه قرار من »مسئولیت در کالس شده است 
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ها توضیح بدین و فرصت دارین گروه رو چک کنین برنامه رو بخونین و برای بچه صبح ساعت ده
تا دو ظهر هر تکلیفی رو که من خواستم تو گروه برام ارسال کنید.  ایشون انجام بدن و از ساعت دوازده

نوشتن و آموزانی که تو کالس دفتر یادداشت نمیگیرن اون دانشوقتی اولیا در جریان تکلیف قرار می
تکالیفشون رو انجام میدن و میفرستن بنظر من این کمک اولیا  تگفتن خانم هیچی نگفتو خونه می

یکی از اولیا تو »میگه  ارتباطدرایننیز  12معلم کد «. یادگیری یه حسن بزرگه-یدر فرآیند یادده
برام پیام داده بود که حسین تو اجتماعی امروز نیاز به تالش شده خجالت کشیدم برگش رو  یخصوص

 و تو گروه بفرستم اگه میشه یه فرصت دیگه بهش بدین دوباره بخونه و ازش بپرسم ... اولیا پیگیری
خوبی داشته باشن مخصوصا وقتی قرار میشه  عملکرد تحصیلیهاشون بیشتری دارن تا بچه اماهتم

به زعم معلمان  «....ها و اولیای دیگه هم ببیننکاغذی رو تو گروه بفرستن و بچه-برگه آزمون مداد

 رهای ارزشیابی کیفی توصیفی نظیگیری از شیوهدرگیری بیشتر اولیا با فرآیند تدریس به بهره

 شد، نیز منجر شده است.والدسنجی که کمتر در زمان آموزش حضوری از آن استفاده می

 

 اطالعات جدیدارائه ج( افزایش سرعت انتقال اطالعات و 

گیری از تا معلم( با مجازی شدن تدریس امکان بهره 21تا معلم از  12غالب معلمان اذعان داشتند )

 در کالس وقتی»گوید می 1۹ه فراهم شده است. معلم کد عکس، فیلم، پاورپوینت و... در این زمین
ک ها یها نشان بدهم باید گوشی خودم رو تو کالس میگردوندم تا بچهاستم یک عکس به بچهوخمی

نمیشد چون کالس ما کامپیوتر و پروژکتور نداشت اما االن راحت کلی  اصالًعکس رو ببینن فیلم که 
بستنی چوب ها بااستم بگم بچهوخم اون دفعه میعکس میفرستم هاوخدر مورد اون موضوعی که می

های مختلف انتخاب جامدادی رومیزی درست کنن خیلی راحت و سریع تونستم چن تا ایده از سایت
های مختلف مواد ها نشون بدم... یا وقتی موضوع درس در مورد حالتالگو و ایده به بچه عنوانبهو 

 اه کنننگ رو نمیبین شونمحیط اطرافتو  ،هایی که تو خونشوننواع مادهها بگم اهست میتونم به بچه
نشون بدن جامد، مایع، گاز رو های مختلف ماده یعنی حالتو  نفیلم بگیر شون از اونابا اجازه مادر

ولی  هاشون میاوردنها میگفتم کلی وسایل از خونهاین کار تو کالس مقدور نبود و باید از قبل به بچه
 « خیلی راحت و سریع این بحث رو میتونم تدریس کنم...االن 

 

 پذیری معلمان برای مطالعه بیشترافزایش مسئولیت د(

پذیری برای مطالعه بیشتر، دقیق شدن در موضوع، بیان دقیق و رساتر و معلمان افزایش مسئولیت

دانستند. معلم کد د میتر و بهتر را از مزایای تدریس در شبکه شاتر و عینیهای ملموسیافتن مثال

اهی تدریس کنی و فیلم بگیری و تو گروه بفرستی چون وخوقتی می»گوید: در این زمینه می 2شماره 
استم وخمن می مثالًبینن و برخی اولیا تحصیالت عالی دارند باید خیلی مراقب باشی اولیا هم می
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یه دور کامل قضیه دو خط موازی  ها توضیح بدم مجبور شدم برمخطوط موازی و مورب رو برای بچه
و یک خط مورب رو تو ریاضی بخونم تا تسلط کامل داشته باشم. شاید اگر همین موضوع رو می

دونستم دو تا از اولیام لیسانس ریاضی دارند... کردم ولی میاستم در کالس توضیح دهم مرور نمیوخ
استم فیلم بگیرم از تدریسم مجبور وخییا فصل آخر کتاب ریاضی در مورد آمار و احتمال بود چون م

شدم یه مروری کنم و یک توضیح کوتاهی در مورد اینکه آمار یعنی چی احتمال به لحاظ لغوی یعنی 
چی و ... داشته باشم ... بنظر من چون تدریس معلم در معرض دید اولیا قرار گرفته معلم اهتمام 

 «.بیشتری برای مطالعه و تدریس بهتر دارد...

 

و  هافایلو فراهم شدن بستر به اشتراک گذاشتن  ( شناخته شدن معلمان توانمند و خالقه 

 تجارب معلمان

داشتند که این بستر فضای مجازی باعث شناخته شدن معلمان توانمند و برخی معلمان اذعان می

شن ه باین فضا باعث شد برخی معلمان توانمند بیشتر شناخت»گوید می 5معلم کد خالق شده است. 
مدرس دروس ابتدایی در شبکه آموزش حضور پیدا  عنوانبه دنستناهمین که بعضی معلما تو مثالً
یا برخی معلمان شروع به  ت، خوب این تدریس یک توانمندی هسدو تدریس خوبی هم داشتن دبکنن

ها جالب بود و چندین معلم تونستند از این کلیپ واقعاً های آموزشی کردند که درس کردن کلیپ
 «.استفاده کنن... در کل بستر خوبی برای شناخته شدن توانمندی و خالقیت معلمان بود

 

 ایایجاد انگیزه در معلمان برای ارتقاء سواد رسانه و(

یکی دیگر از نقاط قوتی که معلمان برای تدریس مجازی برشمردند ایجاد انگیزه در معلمان برای کار 

من خودم آشنایی خوبی با تجهیزات »گوید در این زمینه میبا تکنولوژی بود. یکی از معلمان 
ای که هالبته اگه اون مدرس کنممیالکترونیکی دارم و اغلب تو کالسم از کامپیوتر و پروژکتور استفاده 

این تدریس فضای مجازی باعث شد چن تا نکته خوبی  حالبااینم این تجهیزات رو داشته باشه ورمی
این برنامه رو ارائه  iosنسخه  وپرورشآموزشوزارت  متأسفانهی من آیفون بود و گوش مثالًیاد بگیرم 

تاپم نصب کنم. برا همین مجبور شدم نسخه اندروید رو دانلود نکرد و من مجبور شدم برنامه رو رو لپ
و  تدونستم که این برنامه هسنمی قبالًتاپم نصب کنم. خب من اندروید رو رو لپ سازشبیهو برنامه 
هم این بستر باعث شده یه سری نکاتی رو یاد  نکار نکرده بودم. برای خیلی از همکارا قبالً باهاش 

 «.بگیرن به عبارتی یه جور توفیق اجباری شده برامون
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 آموزانز( جذاب و برانگیزاننده بودن استفاده آن برای دانش

گاه کالس مجازی را نداشتند و هیچ حضور در تجربه حالتابههای ابتدایی بنظر معلمان، چون بچه

روی آن قرار گرفته باشد، نداشتند این تجربه  هاآنباشد و نام و عکس  هاآنرسانی که مختص پیام

تواند صدای اینکه بچه می»گوید در این زمینه می 5برای آنان خیلی جالب و برانگیزاننده بود. معلم کد 
ها میگم یک فعالیت خیلی جذابه... من گاهی به بچه خودش رو ضبط کنه و تو گروه بفرسته براش

بینن و های دیگه هم بپرتاپ تاس رو تو خونه انجام بدن و فیلم بگیرن و تو گروه بفرستن تا بچه مثالً
 پیدا کرده، چقدر احساس نفساعتمادبهبینم چقدر بچه می کنممییاد بگیرن وقتی فیلم رو نگاه 

ها دارن فیلم اونو نگاه نه یک مدرس باشه، اینکه همه مامانا همه بچهکارآمدی داره، از اینکه میتو
ها میگم هر درس قرآن رو که خوندن دو من به بچه»یا معلم دیگری در این زمینه گفت: « میکنن...

 ها گوشخطش رو روخوانی کنن و صداشون رو ضبط کنن و تو گروه بفرستن... وقتی به صدای بچه
رو انجام دادن ... شاید تو کالس میگفتم دو خط قرائت  این کاربا ذوق و شوق بینم چقدر می کنممی

 «.کرد...کن به این زیبایی قرائت نمی

 

 آموزان به دانش روز و پژوهش کردنمند کردن دانش( عالقهح

ان آموزبنظر معلمان تدریس در فضای مجازی این پیامد مثبت را نیز به همراه داشته است که دانش

تنها منبع یادگیری کتاب و تنها محل یادگیری مدرسه و کالس نیست. بلکه گوشی تلفن  درفتنیاد گ

تواند گوشی در دست میآموز دانشتواند ابزار یادگیری و نه سرگرمی باشد. همراه و تلویزیون هم می

. زشی ببیندوفیلم آمکارتون از تلویزیون  جایبهتواند می آموزدانشبگیرد و یک کلیپ آموزشی ببیند، 

ونید تها و اولیا شبکه رشد رو معرفی کردم. گفتم میمن به بچه»د: گویمیدر این زمینه  2۰معلم کد 
قرائت شعرهای فارسی رو از این سایت که سایت معتبری  هایفایلقرائت قرآن کتاب و  هایفایل

بتونن معنی هر لغتی رو که  یاب رو معرفی کردم کهها سایت واژهچنین به بچههست، دانلود کنید. هم
ها و بچه کنممیهای لغت مختلف جستجو کنن آخه من پایه ششم تدریس خواستن در فرهنگ

م های مختلف رو نداشتیم... بنظریاد بگیرن و ما تو مدرسه فرهنگ لغت باید استفاده از فرهنگ لغت رو
 «پژوهش است...های اول جزو گام سؤالهای معتبر برای یافتن پاسخ شناختن سایت

 

 و حذف ترددهای پرهزینه در ساعت شروع کالس پذیریط( انعطاف

ود. شنظر برخی معلمان تدریس در فضای مجازی این حسن را دارد که ساعت آموزشی دیر شروع می به

آموزان دوره اول برای دانش ویژهبهبه نظر آنان حضور در ساعت هفت یا هفت و نیم صبح در مدرسه 

تهران به دلیل دوری مسافت  ویژهبهدر شهرهای بزرگ  . به نظر آنانیلی زود و دشوار استابتدایی خ

آلودگی آموز کالس اولی خیلی زود است و این باعث خوابزمان بیدار شدن از خواب برای یک دانش



 1399 13، پاییز سومسال هشتم، شمارة                                    فصلنامه تدریس پژوهی                                     

 

ای کارآیی چندانی بر کالس ساعت اول عمالًبه زعم آنان شود. های اول و دوم میآموز در ساعتدانش

شود. بررسی تکالیف صرف میو رای خوردن صبحانه ب صرفاً کالس اولی ندارد وآموز یک دانش

بحانه را کنار خواب کافی برخوردار بوده و صآموزان از همه دانش موجود این شرایطدر  کهدرحالی

واند تد. بنظر معلمان، در شرایط کنونی، هر معلمی میپرداختناده صرف و سپس به تحصیل میخانو

من پایه چهارم »گوید: با توجه به پایه تدریس خود ساعت شروع آموزش را انتخاب کند. معلمی می
ارسالی  ها و تکالیفها فعالیتبچه 12تا  1۰ظهر است از  2تا  1۰کالس من از ساعت  کنممیتدریس 

 .دهمی و بازخورد میشویم و من تکالیف را بررسهمه آنالین می 2تا  12دهند و از ساعت را انجام می
 «.دهم...سپس توضیحات الزم را در خصوص درس جدید می

 

 نوای آموزان برای ارائه تکالیف به شیوه( پرورش خالقیت در دانشی

آموزان شده معلم( اذعان داشتند که این بستر باعث پرورش خالقیت دانش 21تا از  4برخی معلمان )

خواهم چون قرار است همه در گروه تکالیفشون ها تکلیف میچهوقتی از ب»گوید می 17است. معلم کد 
تفاده ها خواسته بودم با اساز بچه مثالً کنن به بهترین شکل ممکن اونو انجام بدن رو بفرستن سعی می

از نمد یک آویز زینتی درست کنن و هر جای خونشون که دوست دارن بچسبونن و ازش عکس بگیرن 
ست کردن آویزها چه خالقیتی به خرج داده بودن و چه آویزهای رها در دهدیدم که بچو بفرستن. می

ها اسم خواهر کوچیکشو که تازه بدنیا اومده بود رو با نمد یکی از بچه مثالً قشنگی درست کرده بودند 
درست کرده بود با چن تا قلب رنگی و تو اتاق خواب بچه آویزان کرده بود و عکس گرفته بود. خیلی 

 ..«..کردند ها تکالیف خودشون رو در قالب کلیپ ... ارائه میکاربردی بود... یا برخی بچهقشنگ و 

 

آموزان در شبکه آموزشی دانشادراک شده از سوی معلمان در خصوص تدریس  هایچالش

 )شاد(

برنامه شاد، بر شناسایی  هایفرصتتر، ضمن توجه به عمیق ایگونهبهدر این بخش سعی گردید 

ارتقای وضعیت موجود و کاهش  منظوربه، بهبودقابلتا از رهگذر شناخت نقاط  ها تمرکز گرددچالش

و از گودر فرآیند گفت کههنگامیپژوهشگر ها و اثرات برنامه شاد، راهکارهایی پیشنهاد گردد. چالش

هایی آموزان )شاد( با چه چالش یا چالشدر فرآیند تدریس در شبکه آموزشی دانش»معلمان پرسید 

موجب  هاآن هایدیدگاه، تحلیل عمیق طورکلیبهمواجه شد.  هاآن؟، با انبوهی از نظرات مواجه بودید

مقوله به همراه برخی از مصادیق نه گردید که در ادامه  هادسته از چالش نهبندی شناسایی و دسته

آموزان به عدم دسترسی همه دانششامل:  هامقوله اینمورد کنکاش عمیق قرار گرفته است.  آن،

های سنگین بودن هزینه، و ایجاد نابرابری در فرصت آموزش در مناطق محروم ویژهبهفضای مجازی 

دشوار بودن سنجش یادگیری واقعی کند بودن سرعت اینترنت، ها، اینترنت برای خیلی از خانواده
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آموزان به اینترنت و گوشی، ، اعتیاد برخی دانشز معلمسلب شدن قدرت نظارت اآموزان و دانش

، گذاری برخی معلمان به امر تدریس و ارزیابیعدم وقترویه از مطالب دیگران، جا و بیاستفاده بی

آموزان نسبت دانشبرخی کاهش انگیزه، شوق و حساسیت ابزار تبلیغات،  عنوانبهافزار استفاده از نرم

 .به یادگیری و تحصیل

 ، ماهیتیهااز ضعفالزم به یادآوری است که برخی  ،کنندهمشارکتپیش از بازنمایی ادراک معلمان  

در  موردنیازهای دهندگان و فراگیران به مهارتتسلط آموزشعدم و برخی عارضی بوده و ناشی از 

استفاده از  گانه، بانههای بوده است. در ادامه به ویژگی هر یک از مقوله حوزه آموزش الکترونیکی

 معلمان پرداخته شده است. هایقولنقلتعدادی از 

 

در مناطق محروم و ایجاد  ویژهبهآموزان به فضای مجازی عدم دسترسی همه دانش الف(

 نابرابری در فرصت آموزش

ساز ناعدالتی آموزشی شده تمامی معلمان اذعان داشتند که تدریس در فضای مجازی زمینه تقریباً

من در این مدت فقط به ده نفر از »گوید: کند میز معلمان که در روستا تدریس میاست. یکی ا
سواد ندارن، نمیدونن گوشی  اصالًاولیاشون  آموزانمچون بقیه دانش آموزانم دسترسی داشتمدانش

آموزان هوشمند چیه، نحوه نصب برنامه و استفاده از اینترنت رو بلد نیستن... خوب این دانش
چن تا از »گوید: کند مییکی از معلمان دیگر نیز که در جنوب شهر تدریس می. «جاموندن

ما  خانوم ندسوادن زنگ زدم به ماماناشون گفتآموزانم تو گروه نبودن میدونستم مادراشون بیدانش
بلد نیستیم برنامه نصب کنیم گفتم تلویزیون چی میتونین شبکه آموزش ببینین گفت نه خانوم 

این شبکه رو نمیگیره منم مجبور شدم از نماینده کالس کمک بگیرم بهشون زنگ زدم  تلویزیونمون
د دو سه ویسه بعنزحمت براش ببر و بزار بو گفتم تا حاال من هر چی تکلیف فرستادم کپی کن و بی

شو برا من بفرس نماینده کالس خیلی خانوم خوبیه خیلی همکاری خوبی اهفته تحویل بگیر عکس
 «....کرد

 هاهای اینترنت برای خیلی از خانوادهسنگین بودن هزینه ب(

همه معلمان به آن اذعان  تقریباًها نکته دیگری بود که سنگین بودن هزینه اینترنت برای خانواده

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،  3۰براساس اصل »گوید در این زمینه می 7داشتند. معلم کد 
 رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد وپرورشآموزشدولت موظف است وسایل 

کنند، اما حاال برای استفاده از ای پرداخت نمیآموزان برای تحصیل در مدارس دولتی هزینهو دانش
باید  کنند که مداممدرسه مجازی شاد باید هزینه اینترنت دهند. اولیا نیز در این زمینه به ما گالیه می

فشار  هافرزندانمان بسته اینترنتی خریداری کنیم و هزینه تحصیل به این شکل به خانوادهبرای 
 کننددهند و براین اساس هر تالشی میها به تحصیل فرزندانشان اهمیت زیادی میآورد. خانوادهمی

 تا فرزندشان از درس و مشق عقب نیفتد، اما در این شرایط کشور که به دلیل پیشگیری از شیوع
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 هآید که هزینها تعطیل بود، به نظر میکرونا، موضوع قرنطینه و ماندن در خانه مطرح شد و شغل
 «.کردن برای تحصیل بسیار سخت است

 

 ج( کند بودن سرعت اینترنت

ترین مشکالت برشمرده معلمان در بحث آموزش مجازی بود. معلم مشکل سرعت اینترنت از دیگر مهم

آموزان ابتدایی مطابق برنامه دریافتی از سوی اداره باید معلمان و دانش»ید گودر این زمینه می ۸کد 
دهی شود سرویسها در ساعات مقرر در برنامه شاد آنالین باشند و این ترافیک اینترنت باعث میصبح

را  هانآها را کاهش دهیم تا بتوانیم ضعیف شود. وقتی سرعت اینترنت پایین است باید حجم فیلم
شویم دوباره به شود و مجبور میکنیم ارسال نمیهم هر چقدر تالش می هاوقتکنیم. بعضی  ارسال

شاد  هاوقتهای داخلی برگردیم. من خودم هم تو شاد و هم در روبیکا گروه دارم. بعضی رسانپیام
اهم وخیهایی را که مها و کلیپو هر موقع خواستم فیلم راحتیبهتوانم جوابگوی خوبی نیست من نمی

ها و برخی همکاران هم مجبورن فیلم ...روبیکا استفاده کنم رسانپیامبفرستم مجبورم برخی اوقات از 
شود. برخی ها ارسال کنند و این باعث از بین رفتن هماهنگی میخواهند شبهایی را که میکلیپ
شوند یا تکالیف میآموزان هم به بهانه کند بودن سرعت اینترنت سر ساعت در گروه حاضر ندانش

بینی یکی دو روزه نیستن و دسترسی نداشتن به اینترنت رو ها میخودشون رو نمیفرستن و بعضی
 «.کنن...بهانه می

 

 از معلم نظارتلب شدن قدرت سآموزان و دشوار بودن سنجش یادگیری واقعی دانشد( 

آموزان در شرایط مجازی نشنفر( معتقدند سنجش یادگیری واقعی دا 21نفر از  12برخی معلمان )

برنامه شاد امکان تدریس و ارزشیابی آنالین »گوید برای معلمان دشوار شده است. یکی از معلمان می
برگه  است. وقتی من نظرتبادلوگو و رسانهای دیگر برای گفترسان مثل پیامیک پیام صرفاًرا ندارد و 

حل میکنه از کی کمک میگیره، چقدر کمک دونم داره چطوری آزمون رو در گروه میفرستم نمی
قتی و مثالً دیگر نیست  هایدوره آموزانآموز دوره ابتدایی مثل دانشمیگیره، ... گرفتن آزمون از دانش

بعضی  یکنکاغذی ریاضی میگیری همزمان شروع به خواندن سواال می-از کالس اولی آزمون مداد
هایی که تو کالس سازهدست هاوقته میاری ... بعضی که تو کالس زدی رو یاد بچ هاییمثال هاوقت

 تیک کالس نیس صرفاًآویزون شده رو نشون بچه میدی ... واقعیتش اینه که کالس درس ابتدایی 
توان انتظار داشت که بچه در منزل با هدایت مادر همان یادگیری یک بافت خاص یادگیری هست نمی

ها هها رو به بچجا پاسخدلسوزی بی به دلیلبرخی مادرها  سفانهمتأ یا و همان عملکرد را داشته باشد و
کنیم چون شناخت نسبی از بچه داریم متوجه میشیم... خوب میگن و وقتی ما برگه رو صحیح می

تدریس و ارزشیابی در فضای مجازی شاید برای دوره متوسطه خوب باشه ولی برای بچه ابتدایی خیلی 
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همه با هم یک کل منسجم رو  ...های کالسی سازهها، دستکالسیممناسب نیست. معلم، کالس، ه
 «.دهند که یادگیری بچه در اون معنا پیدا میکنه و اتفاق میفتهتشکیل می

 آموزان به اینترنت و گوشیبرخی دانش وابستگیه( 

ای مجازی باعث شده است برخی ضبه اعتقاد برخی معلمان خواسته یا ناخواسته تدریس در ف

آشنایی نداشتن »گوید می 21معلم کد  پیدا کنند.وابستگی زیادی آموزان به اینترنت و گوشی شدان
شد ، کند بودن سرعت اینترنت، زیاد بودن تکالیف و ... باعث میآموزان با فضای مجازیدانش
نامه آموزان ساعات زیادی رو در فضای مجازی و اینترنت به سر ببرند. در روزهای اول ارائه بردانش

توانستند احراز هویت کرده و وارد گروه کالسی خود بشوند و چند روز آموزان نمیشاد خیلی از دانش
ف تکالی و چند ساعت درگیر ارسال عکس آموزاندانش هاوقتبرخی از صبح تا شب درگیر بودند. یا 

 و فضای مجازی وآموز به گوشی ساز وابستگی دانشتواند زمینهشوند و این میمیدرخواستی معلم 
 .«آموزان شودپذیری دانشآسیب

 

 رویه از مطالب دیگرانجا و بیاستفاده بیو( 

های رویه مطالب را از گروه و کانالمسئولیتی که بیکردند هستند معلمان کمبرخی معلمان عنوان می

بنظر من »د: گویدر این زمینه می 1۹کنند. معلم کد می ارسالآموزان کالس خود دیگر برای دانش
گرفته شود.  کاربهرسانه کمکی در جریان تدریس  عنوانبههای آماده موجود باید ها و مطالبکلیپ

وجه ت آموزان هر کالس با کالس دیگر و مناطق دیگر فرق دارند و معلم باواقعیت این است که دانش
محتوا، فراهم کردن ابزار و آورده اقدام به تدوین  به دستآموزان کالس خود به شناختی که از دانش

های انالو ک هاگروهبرخی معلمان کم مسئولیت هر مطلبی را از  متأسفانه رسانه و شیوه ارزشیابی نماید.
لکه نبود ب کنندهکمک تنهانهدادند که محتوای برخی از آنان مختلف برداشته و در گروه خود نشر می

ح داده یضتومطلب رو قبل از هر تدریسی ابتدا خودم هم باشد. من به شخصه  کنندهگمراهتوانست می
گفتم ها رو می. برخی اوقات هم برخی نکات یا فعالیتگردممیو اون رو تو گروه ارسال  گرفتممیفیلم 

دیدم که ها انجام بدن و فیلم بگیرن و در گروه بفرستن و در آخر اگر کلیپی یا پاورپوینتی میتا بچه
فرستادم. اینکه ها میباشد در گروه برای بچه مؤثرتواند ت و دیدن آن میکار من اس کنندهتکمیل

 آموزان بفرستی کاردیدن در یک کانال و گروهی اون رو به دانش صرفاً بدون نگاه کردن به فیلمی و 
 «.گیردآموزان را میوقت دانش صرفاًدرستی نیست و 

 

 ابیامر تدریس و ارزیگذاری برخی معلمان به عدم وقتز( 

باعث شده برخی معلمان از مسئولیت مجازی داشتند که تدریس در فضای برخی معلمان اذعان می

کاغذی اکتفا کنند. معلمی در این -به ارسال چند تا کلیپ آماده و برگه مداد صرفاً شانه خالی کنند و 
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و فقط عنوان  کندتدریس نمی اصالًیکی از همکاران ما دروس اجتماعی و هدیه رو »گوید: زمینه می
هاش رو انجام بدن و سوالهاش رو پیدا ها خودشون بخوننن فعالیتکند تا بچهدرس رو مشخص می

آموزان دوره بکنن... بنظر من این شیوه درست تدریس و ارزشیابی در دوره ابتدایی نیست. دانش
پیش  سدرز ارائه متوسطه یادگیرندگان مستقل نیستند و الزم است قبل ا آموزانابتدایی مثل دانش

 صرفاً مثالهای ملموس و واقعی برای آنان بیان شود...  ...ای از موضوع به آنان ارائه شوددهندهسازمان
 «.باشدال نظام آموزشی هم نمیوار و سرسری مطالب کارساز نیست و ایدهحفظ طوطی

 

 ابزار تبلیغات عنوانبهافزار استفاده از نرم( ح

خواسته یا ناخواسته تبدیل به بستر تبلیغات  بعضاً کردند که فضای مجازی برخی معلمان عنوان می

کنی برخی معلمان می ارسال آماده در گروه صورتبهوقتی کلیپی رو »گوید: شده است. معلمی می
آموزان ها نیستن. به نظر من باید فضای مجازی برای آموزش دانشمتوجه زیرنویس تبلیغاتی کلیپ

 «.بلیغات باشهعاری از هرگونه ت

 

 تدریسجدید در شیوه  آموزان نسبت به تحصیلبرخی دانش کاهش انگیزه( ط

د گیرند. آنان معتقدنها تدریس به این شیوه را زیاد جدی نمیبرخی معلمان معتقد بودند برخی بچه

ر فرآیند کار بخواهد. ب هاآناند و الزم است معلم از آموزان دوره ابتدایی خودتنظیم نشدههنوز دانش

آموزان آن حساسیت الزم را مخصوصا در آنان نظارت داشته باشد. وقتی معلمی نیست دانش یادگیری

وید گدهند. معلمی میها ندارند، از دست میهایی که اولیا نیز دغدغه چندانی برای تحصیل بچهخانواده

رد و مصری که وی یاد بگیشود و تو بلد نیست شرمنده می پرسیمیآموز شفاهی درس وقتی از دانش»
د... شومی اشتحصیلیآموز برای ارتقای عملکرد و این باعث تالش دانش پرسیمیو دوباره و دوباره 

های مختلف )عدم دسترسی به اینترنت، مریض بودن، در سفر آموزان کم مسئولیت االن به بهانهدانش
 نندکشانه خالی می مسئولیت یادگیری بار زیر بودن پدر که گوشی هوشمند کنار وی هست و ...( از

»... 
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ا ر شبکه شاد را از دیدگاه معلمان دوره ابتداییتدریس در های چالشو  هافرصت توانمی طورکلیبه

 بندی کرد:دسته ذیل جدول در

 
 تداییآموزان )شاد( از دیدگاه معلمان دوره ابهای تدریس در شبکه آموزشی دانشها و چالشفرصت  :2جدول 

 هاچالش هافرصت

های معطوف به فرصت های معطوف به معلمفرصت
 آموزدانش

 های ایجاد شده درچالش های زیرساختی و فنیچالش
 یادگیری-فرآیند یادهی

-های فرهنگی چالش
 اجتماعی

 ایرتقاء سواد رسانها 

   افزایش

برای  پذیریمسئولیت

 مطالعه بیشتر

  توسعه خالقیت و

 ریسنوآوری در تد

 استقالل عمل بیشتر 

 

  عدم تعلیق آموزش و

 یادگیری

  یادگیری مبتنی بر

هدایتی و نظارت -خود

 محور-والد

 استفاده  یادگیری مهارت

 از فضای مجازی

  توسعه خالقیت در انجام

 تکالیف

  عدم دسترسی مناسب

به شبکه مجازی در 

 نقاط مختلف کشور

 هزینه بر بودن اینترنت 

  کند بودن سرعت

 اینترنت

 

 شوار بودن فرآیند د

 آموزانارزشیابی دانش

 محتواها و  ارائه

های ناکارآمد آزمون

 آموزشی

   افت عملکرد تحصیلی

آموزان به برخی دانش

دلیل جدی نگرفتن 

 آموزش مجازی

 آموزان بهوابستگی دانش 

فضای مجازی و 

 پذیری آنانآسیب

 رویهجا و بیاستفاده بی 

 از مطالب دیگران

 زار افاستفاده از نرم

 ابزار تبلیغات عنوانبه

 

 گیریو نتیجه بحث

بدون های یادگیری محیطایجاد اطالعات در حوزه آموزش،  فناوریگیری از با افزایش بهره    

ها یادگیرندگان را قادر . این محیطپذیر شده استامکانروی اینترنت  مکانیو  یزمانهای محدودیت

گان کنندهایشان را به اشتراک بگذارند و با مشارکت، ایدهدرسی دست یابند محتوایسازد تا به می

 Chen, Wei and Yang, 2008; Traphagan, Kucsera)گو داشته باشند ودیگر بحث و گفت آنالین

and Kishi, 2010). توان نوعی از آموزش از راه دور به حساب آورد، های اجتماعی مجازی را میشبکه

هایی که امکان حضور معلم و فراگیر در یک کالس درس ند در موقعیتتواگونه آموزش میلذا این

وجود ندارد، بسیار مفید و کاربردی باشد. در کشورمان در پی شیوع بیماری کرونا و تعطیالت ناخواسته 

زی اندابا شروع راهکرد. برای آموزش از راه دور فراهم  شبکه شاد بستر مناسبی را افزارتهیه نرممدارس، 

با  وپرورشآموزش نفعانیذیادگیری در این فضای مجازی، -امه شاد و استمرار فرآیند یاددهیبرن

هایی مواجه شدند. از طرفی مسئولین تعلیم و تربیت کشور عنوان نمودند حرکتی که در حوزه چالش

 توان درآموزش مجازی به خاطر تهدید کرونا صورت گرفت، تبدیل به یک فرصت شده است که می

مکمل برنامه درسی و برای گسترش عدالت آموزشی  عنوانبهن بازگشایی مدارس بستر شبکه شاد را زما

 .(Rouz News, 2020)گرفت  کاربه
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لذا در پژوهش حاضر سعی گردید تا فارغ از هر گونه قضاوتی، ادراک و باورهای معلمان در    

 شبکه آموزشییی در فضای مجازی و های ناشی از تدریس معلمان دوره ابتداها و چالشخصوص فرصت

آموزان )شاد(، کشف و بازنمایی گردد. بررسی ادراک و باورهای معلمان، به دلیل حساسیت دانش

هر چند مصاحبه کیفی با نمونه تری برخوردار است. العادهدر نظام آموزشی، از اهمیت فوق هاآنجایگاه 

را به لحاظ آماری در برداشته باشد، اما  تعمیمیبلقاتواند نتایج نمیکنندگان، محدودی از مشارکت

مغفول مانده در این حوزه را بیشتر آشکار نماید. نتایج پژوهش حاضر،  عموماًهای پنهان و تواند الیهمی

و  باز مدیریتای از مشکالت معلمان در هنگام تدریس در شبکه شاد را آشکار نمود که نیازمند رشته

معلمان، موجب  هایدیدگاهنهادهای اثرگذار است. در مجموع تحلیل عمیق ترمیم هوشمندانه توسط 

 آموزمعطوف به دانشهای فرصتمعطوف به معلم و های فرصتدسته در دو شناسایی ده نقطه قوت 

-های ایجاد شده در حوزه فرآیند یاددهیهای زیرساختی و فنی، چالشچالش و نه چالش در سه دسته

 اجتماعی گردید.-فرهنگیهای یادگیری و چالش

شبکه های تدریس در فضای مجازی و در پژوهش حاضر در خصوص چالش آمدهدستبههای مقوله 

در مناطق محروم و ایجاد  ویژهبهآموزان به فضای مجازی عدم دسترسی همه دانششامل  شاد آموزشی

رعت ها، کند بودن سخانواده های اینترنت برای خیلی ازنابرابری در فرصت آموزش، سنگین بودن هزینه

آموزان و سلب شدن قدرت نظارت از معلم، اعتیاد اینترنت، دشوار بودن سنجش یادگیری واقعی دانش

اری گذرویه از مطالب دیگران، عدم وقتجا و بیآموزان به اینترنت و گوشی، استفاده بیبرخی دانش

رخی کاهش انگیزه بابزار تبلیغات،  عنوانبهافزار برخی معلمان به امر تدریس و ارزیابی، استفاده از نرم

پیشین همسو  هایپژوهشهای یافتهبا برخی از  ،آموزان نسبت به تحصیل در شیوه جدید تدریسدانش

بندی به دسته های آموزش مجازیطی پژوهشی با عنوان چالش Parhizi et al (2014)ازجمله است. 

بندی کردند. دسته اول مشکالت را در سه دسته تقسیم هاآن موارد مخل در آموزش مجازی پرداخته و

ها و نبود ارتباط چهره به چهره بین مدرس و فراگیرنده و فنی است که در آن به ضعف در زیرساخت

کاهش امنیت در اطالعات اشاره شده است. دسته دوم مشکالت مهارتی و عدم تطابق مدرسان با 

ا محیط مجازی و ساختار آن، دشواری ارزیابی کیفیت یادگیری که عدم آشنایی ب استآموزش بر خط 

های ارزیابی سنتی و درنهایت، آوری و تغییر شیوهفراگیران، مقاومت مدرسان برای ورود به عصر فن

نبود درک مناسب نیز طی پژوهشی  (Najafi, 2019)شود. افزایش حجم کاری مدرسان را شامل می

در بازخورد آموزشی، تعویق در یادگیری غیرهمزمان و کمبود انگیزه  تأخیراز فضای مجازی آموزشی، 

تر عدم تعامالت انسانی، عاطفی و ارتباطات برای خواندن محتوای الکترونیکی آنالین و از همه مهم

چنین عدم امکان اجرای برخی های ارتباطات اجتماعی و همچهره به چهره در کالس و فقدان مهارت

 آموزش الکترونیکی دانسته است. نقاط ضعفکالس را از  های عملی درفعالیت
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 الحاص یتماهیتی نبوده و قابل حاضرهای عنوان شده در پژوهش رسد برخی چالشبنظر می لیکن 

در تدریس در فضای مجازی شاهد کاهش انگیزه معلمان این نکته که  ازجمله را دارد. و بهبود

 پذیر است.اصالحبا تعدیل نقش معلم اند، هو تحصیل بودآموزان نسبت به یادگیری دانش

تعامالت کند عنوان می بحث تدریس در فضای مجازیدر  Henry Kelly (2004) در پژوهشی

عامالت ت وی معتقد استآنالین و یادگیرندگان برای یادگیری مهم است.  دهندهآموزشفردی، بین بین

دی باال نگرش مثبت بیشتر به یادگیری، رضایتمنفردی باال به سطح باالی انگیزش، پیشرفت باال، بین

 پردازشو  مسئلههای حل های یادگیری، تفکر انتقادی و مهارتدر قابلیت نفساعتمادبهاز آموزش، 

آموز محور و تعامل آنالین باید دانش دهندهآموزش به زعم وی گردد.میمنجر شناختی باالتر محتوا 

اشته د -نه خیلی فعال و حاکم بر فضای آموزش و نه منفعل -گرگر/تسهیلمحور باشد و نقش تعدیل

تر روی باشد، بیش سؤاالتبپرسد تا اینکه بیشتر پاسخگوی  سؤالآموز از دانشتالش کند تا . باشد

رسد تدوین و ارائه دستورالعمل چنین بنظر میهم آموز تمرکز کند تا ارائه اطالعات.مشارکت دانش

گذاری برخی تواند در عدم وقتی از سوی متخصصان تربیتی میمناسب تدریس در فضای مجاز

حرفه  یک عنوانبهباشد. تدریس  کنندهکمکمعلمان به امر تدریس و ارزیابی در شیوه مجازی تدریس 

های آموزش خدمت ناظر بر یا دوره معلمتربیتهای مشخص دارد و تاکنون آموزش نسبتاً فرآیند 

، ارزشیابی آغازین، حضوروغیابوده است. بدیهی است که شیوه حضوری و نه مجازی ب هایکالس

تواند مقتضیات خود را داشته بندی و شیوه ارزیابی در فضای مجازی میایجاد انگیزه، ارائه محتوا، جمع

 تواند در تسلط و موفقیتها و فرآیندها میمتفاوت از فضای کالسی باشد. آموزش این مهارت نسبتاًو 

های ها و توانمندینیز بر ارتقا و توسعه مهارت  Clary (2004)زمینه کارگشا باشد. معلمان در این 

 است. کرده تأکیدگیری هر چه بیشتر از مزایای آموزش الکترونیکی دهندگان در بحث بهرهآموزش

مدارس روی آوردن و در پی شیوع ویروس کرونا  Snelling and Fingal (2020)ای طی مقاله 

تواند یادگیری آنالین را پرداختند که می یهاییه یادگیری آنالین، به طرح ایده سراسر جهان

ت آموزش رفع مشکالورود به شبکه و  آموزش چگونگیمعتقدند آمیزتر کند. این پژوهشگران موفقیت

افزار به درخواست از اولیا برای آموزش شیوه کار با نرم، آموزانبه والدین و دانش اتصال به شبکه

های ارائه محتوا چندگانه )نوشتاری، ویدئویی، صوتی، گیری از شیوههرهسن، بآموزان کمانشد

آموزان، اولیا و دانشدیگر، بیان انتظارات واضح و شفاف از  دهندگانآموزشتصویری(، داشتن تعامل با 

ازخوردهای فوری )یا ارائه ببرای ارائه تکلیف در شیوه دلخواه خود،  انآموزاجازه انتخاب به دانشدادن 

ویدئو کنفرانس، چت زنده و ... برای از آموزان، استفاده دانش داشتننگهحداقل مداوم( برای باانگیزه 

 طوربهآموز حفظ تعامالت چهره به چهره، تدارک تکالیف یادگیری مستقل )تکالیفی که خود دانش

ارائه راهنمایی برای والدین در خصوص  مستقل یا با دریافت حداقل حمایت والدین بتواند انجام دهد(،

تواند یادگیری مینمایند،  حمایتفرزندان خود را در یادگیری آنالین  و در چه حدی اینکه چگونه

 های آن بکاهد.تر و از کاستیربخشآنالین را ثم
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 ا باعثگیری بیماری کرونبا بیان اینکه همهنیز  Eisenberg, & Escobar (2020)ای با انتشار مقاله  

 کاتینها از آموزش حضوری به آموزش الکترونیکی شده است، تغییر ناگهانی آموزش مدارس و دانشگاه

گیری از آموزش اند. این پژوهشگران بهرهرا برای موفقیت مدرسان در آموزش الکترونیکی برشمرده

امل )فراگیر چه بیان قوانین مشخص تع فواصل زمانی ناپیوسته،همسال به همسال، ارائه محتوا در 

یا رفع اشکال و ... دارد( و توجه دقیق به هدف مورد انتظار در زمان سنجش  سؤال موقع و چگونه اجازه

 اند.دانستهآموزش الکترونیکی  در بحث مؤثریرا نکات ها و ارزشیابی آموخته

توجه و )شاد( قابلیت  آموزانشبکه آموزشی دانشهای آموزش در ها، فرصتدر کنار این چالش 

رگیری پذیری و دتحصیلی در ایام قرنطینه، افزایش مسئولیت افتادگیعقببرداری را دارد. جبران بهره

العات اطارائه آموزان، افزایش سرعت انتقال اطالعات و یادگیری دانش-بیشتر اولیا با فرآیند یاددهی

شدن معلمان توانمند و خالق و ای، شناخته جدید، ایجاد انگیزه در معلمان برای ارتقاء سواد رسانه

 پذیریو تجارب معلمان، افزایش مسئولیت هافایلای برای به اشتراک گذاشتن فراهم شدن زمینه

مند آموزان، عالقهمعلمان برای مطالعه بیشتر، جذاب و برانگیزاننده بودن استفاده از آن برای دانش

پذیری در ساعت شروع کالس و حذف آموزان به دانش روز و پژوهش کردن، انعطافکردن دانش

ود هایی بفرصت نوای آموزان برای ارائه تکالیف به شیوهترددهای پرهزینه، پرورش خالقیت در دانش

 است.  آمدهدستبهکه در پژوهش حاضر 

تواند نقاط قوت زیادی داشته تدریس آنالین می معتقدند Palloff and Pratt (2005) در این راستا

تواند محیط یادگیری پویایی فراهم نماید که فضای تدریس مجازی می پژوهشگران معتقدندباشد. این 

 .خشدارتقا برا آموزان دانشیادگیری سطح تواند می امر که این افزایش دهدآموزان را اشتیاق دانش

، آموزدانش 52در یک کالس آنالین از ، نشان دادند Clark-Ibanez and Scott (2008) یدر پژوهش

و چهره به چهره  هایکالسشان همسان یت یادگیریآموزان بیان نمودند که کیفدرصد از دانش 27

 اند.حضوری ارزیابی کرده هایکالسشان را حتی باالتر از سطح یادگیریآموزان درصد از دانش 5۰

د که ان کردنآموزانی که سطح یادگیری خود را باالتر از یادگیری حضوری عنوان کرده بودند، بیدانش

در کت مشار بیشتری برای ند که فرصتکنفکر می چون ندگیربیشتر یاد میآنالین  هایکالسدر 

فرصت  آموزانبه دانشکالس آنالین  که ندعنوان نموددر این پژوهش  انآموز. دانشکالس دارند

شتر بیآموزان دانشکند تا ، کمک میدهدمی های فکریایده صریحبیان آزادانه و بیشتری در خصوص 

دارد. را برای یادگیری باانگیزه نگه می آموزاندانشو  ندیاد بگیرشان خود و سبک یادگیریی درباره

ن آنالی هایکالسها در مورد تفاوت بین کالس چهره به چهره و ترین پاسخیکی از مهمدر این پژوهش 

شبکه ها شاید بتوان گفت ا و فرصتهقرار دادن این چالش مدنظربا  آموزان بود.سطح مشارکت دانش

مکمل آموزش حضوری بکار  عنوانبهتواند در زمان بازگشایی مدارس )شاد( می آموزانآموزشی دانش

در فضای مدارس  رسمیآموزش  صدردصدگرفته شود. با این تعطیالت ناخواسته مدارس و تداوم 

های در سیستم ی مهملکترونیکی، عنصرا گیرییادگیری از راه دور یا همان یاد رسدبنظر می مجازی،
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آموزشی و پرورشی آینده خواهد بود و توسعه این شیوه، امری حتمی و ضرورتی انکارناپذیر برای 

تواند می مدارس در کنار آموزش حضوریگیری از آموزش مجازی . بهرهرودها به شمار میدولت

 Garrison and Vaughan, 2007; Ceylan آنچه به زعمآموزان باشد و یادگیری دانش کنندهتضمین

and Kesici (2014)  با تلفیق نقاط قوت اندنامیده 21یا رویکرد راهبردی قرن آن را آموزش ترکیبی ،

ایش افز برداشت. مؤثرتریتوان در ارتقا کیفیت یادگیری گام دو شیوه آموزش حضوری و آنالین می

 ,Rajabi).ها نیز نشان داده شده است در پژوهشیادگیری در نتیجه اجرای برنامه آموزش ترکیبی 

Zandi, Ekradiand Shakeri, 2017) های مثبت در راستای تکمیل این پژوهش، پرداختن به ویژگی

نظام  فضای مجازی تأثیردر شناسایی  مؤثرتواند گامی ها و بسترهای فضای مجازی میو منفی قابلیت

ابراین پیش از توسعه فضای مجازی باید به نظام تولید و بن؛ است وپرورشآموزشتعلیم و تربیت در 

م در شبکه اهتما تبادلقابلدهی الکترونیک اطالعات علمی، فرهنگی براساس استانداردهای سازمان

های انجام یافته قبلی نیز بر آماده نبودن بستر پژوهش اختصاص داد. به این امر هایی راداشت و بودجه

به فرآیند تدریس و یادگیری ابزارهای الکترونیکی شی و سازمانی جهت ورود اجتماعی، آموز -فرهنگی

تدوین   . Ahmadabad and Maahoudi, 2018(Asadian, Gholizadeh(انده گذاشتهآموزان صحدانش

چنین باید ای بسیار اساسی است. همو روزآمد در حوزه ارتباطات شبکه موردنیازو اجرای قوانین 

های آموزشی خود قرار داده و فرهنگ صحیح استفاده از امکانات فضای برنامه رأسر سازی را دفرهنگ

 به نوجوانان و کودکان آموزش داد. خصوصاًمجازی را 
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