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Abstract 

The new coronavirus (COVID-19) has created a new and unpredictable situation around 

the world. As Covid-19 spread to other parts of the world in mid-September, the World 

Health Organization (WHO) issued a statement declaring the coronavirus outbreak a 

public health emergency that threatens the entire world. 

Although different age groups and social classes are threatened by COVID-19, the care 

and control of educational environments has been one of the first safety measures in 

crisis countries due to the high student population, high class density, use of common 

spaces, etc. . . Probability and in turn the health consequences and high probability of 

transmitting the virus through this group to all members of society. Various measures 

were taken to manage educational spaces in the world. Some countries closed schools 

altogether, while others used the distance education option. 

With the outbreak of Covid 19 in Iran, schools, like other countries in the world, were 

closed and the Ministry of Education used various platforms for students to continue 

their education in absentia. Accordingly, various strategies were designed to continue 

educational and research goals, mainly based on cyberspace and distance education. 

In this course, professors and students were prepared to use the facilities of virtual 

education software. In addition to creating new opportunities for teachers, families and 

students, this teaching method also faced new challenges. Some education experts turn 

to distance education opportunities such as: motivating teachers to use technology, 

identifying and introducing capable and creative teachers, expanding educational 

justice by sharing educational materials in different parts of the country, solving 

problems and reducing time Travel to and from school. 

Despite identifying the positive and negative consequences of implementing the distance 

education plan in various journals, there are no comprehensive studies in this field and 
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scientific studies on the implementation of this educational method in different 

sections and disciplines, such as photography, which offers many practical courses. . 

Therefore, the present study has attempted to explore and represent the perceptions 

and perceptions of distance photography students in relation to the opportunities and 

challenges of distance education in the corona epidemic, without taking into account 

any judgments. 

This study reconstructed students' semantic understanding of the strengths and challenges 

of distance learning with a phenomenological approach. Semi-structured interviews 

were conducted with 15 students. Due to the fact that this study was conducted at the 

time of the outbreak of coronavirus and during the quarantine period of the disease, 

and due to the limited attendance at school during this period, interviews were 

conducted in person and some online in cyberspace. In order to observe ethical issues 

and due to the reluctance of the interviewees to record the interviews and the possibility 

of self-censorship and conservatism in providing comments and consequently the 

quality of the data, the method of taking notes during the interview was used. And the 

interview time was 15 to 30 minutes. Although qualitative interviews with a limited 

number of participants are not statistically generalizable to the wider community, they 

do help to remove hidden and generally forgotten layers and aspects of education. At 

the beginning of the interview, the purpose of the research was generally mentioned 

and it was emphasized that the interviews will be used only for research purposes and 

the identities of individuals will not be specified in any way in research reports and 

published articles. Due to its semi-structural nature, other questions were asked as the 

next questions to clarify the meaning of the answers provided. Data analysis was 

performed based on thematic analysis and interpretive approach. In order to validate 

the collected information, the technique of feedback to the interviewees, researcher 

review, alignment with research sources and written documents were used. 

In-depth analysis of student narratives, in addition to categorizing qualitative data, 

provided a broader understanding of e-learning in Corona. Altogether, an in-depth 

analysis of the views of photography students led to the identification and 

categorization of two strengths, including "ease of access to educational services" and 

"no grade point average due to fraud" and six weaknesses. Distance learning program, 

such as "procrastination". "Increased feeling of boredom", "increased cheating in 

evaluation", "weakness in learning specialized courses", "academic failure", 

"insufficient quality of education and teachers' expectations" were the central factors. 

Others relate to the infrastructure and nature of distance education. 

Findings showed that the interviewed students experienced different consequences of the 

effects of implementing distance learning programs in schools during the corona 

outbreak and generally face more challenges in their learning process, some of which 

are addressed in this article. 

Overall, it can be said that e-learning in Iran has faced major challenges in design and 

implementation due to the fact that before the Corona crisis, except in some 

universities, it was not seriously pursued and its infrastructure was not available. 
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Which reduced its success. To make the best use of e-learning facilities, the culture of 

using this method should be promoted and hardware and software infrastructures 

should be provided. teachers, the way of teaching should be changed and adapted to 

the current situation. The use of attractive educational videos and clips and reducing 

the time of sessions can help improve the quality of learning. One of the important 

points is that teachers should constantly benefit from their participation in the class 

due to their characteristics such as distraction and jumping of thoughts, and mere 

attention to the presence of students' absenteeism can not be a correct criterion in their 

evaluation. Therefore, the final evaluation method can be done qualitatively during the 

semester and based on the participation of each student and a smaller share is allocated 

to the final exam score. Undoubtedly, the outbreak of coronavirus is not the end of the 

epidemic and there is still a risk of other pandemics. Therefore, given these challenges 

and opportunities, distance education can be used as a good complement to traditional 

education after the reopening of schools. Due to the closure of schools and the 

continuation of formal education through cyberspace, distance education seems to be 

becoming a vital element in future education systems. The use of virtual education 

along with traditional education ensures the quality of learning in students by 

transferring the strengths of both methods. 

Therefore, by increasing the strengths and taking advantage of the opportunities and 

reducing the weaknesses and eliminating the threats, the lessons learned in recent 

months should become valuable experiences and be used as a model in future crises 

by education officials and teachers to take. 

 

Keywords: Student Perception, Lived Experience, Virtual Education Program, Covid 19, 

Qualitative Method 
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 قاطن از آموزان رشته فتوگرافیکدانش زیسته تجربه و ادراک پدیدارشناسانه تحلیل

 آموزش غیرحضوری در پاندمی کرونا قوت و ضعف

 ابوالفضل بخشی پور1*، زهرا مهاجر بعد3

 

 چکیده

 برنامه اجرای از ناشی قوت و ضعف نقاط خصوص در آموزان رشته فتوگرافیکدانش ادراک تحلیل پژوهش، این هدف

 عناییم بازسازی به تفسیرگرایانه رویکرد از استفاده با تا شد سعی. در پاندمی کرونا است مـدارس در آموزش غیرحضوری

 چـه کنندگان،مشارکت ایـن که بررسی شود و پرداخته آموزش غیرحضوری ضعف و قوت نقاط از آموزاندانش ادراک

 یکیف مصاحبه از هاداده گردآوری منظوربه. این سبک از آموزش دارند قـوت نقـاط و هاضعف بـه نسـبت ارزیـابی، و درک

آموزان رشته فتوگرافیک دانش با مصاحبه 15 از انجام پس هدفمند، گیرینمونه از استفاده با. شد استفاده نیمه ساختارمند

 و شناسایی موجب آموزان،دانش هایدیدگاه تحلیل عمیق. شد حاصل هاداده اشباع 1422در شهر مشهد در سال 

 شش و ،«کردن تقلب دلیل به معدل افت عدم» و« سهولت دسترسی به خدمات آموزشی» نظیر نقطه قوت دو بندیدسته

 افزایش تقلب» ،«حوصلگیافزایش احساس بی» ،«آموزانکاری دانشاهمال» نظیر برنامـه آموزش غیرحضوری، ضعفنقطه

عدم تناسب بین سطح کیفی آموزش و »، «افت تحصیلی» ،«ضعف در یادگیری دروس تخصصی» ،«هایکردن در ارزشیاب

 هبرنام اجرای اثرات از را متفاوتی پیامدهای شونده،مصاحبه آموزاندانش که داد نشان هایافته. گردید« انتظارات معلمان

 یادگیری فرایند در مضاعفی هایچالش با مجموع در و اندکرده آموزش غیرحضوری مدارس در دوران شیوع کرونا، تجربه

 .است شده ها پرداختهآن از برخی به حاضر مقاله در که هستند روبرو خود

 کیفی روش ،11 کووید آموزش مجازی، برنامه زیسته، تجربه آموزان،دانش ادراک: کلیدی واژگان
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 مقدمه

 لهمقو فناوری، گسترش با که بوده دانش کسب و فراگیری حال در خود، زندگی طول در همواره بشر

 تقویت گردیده است     و هماهنگ هافناوری با گامبهگام و نمانده بهرهبی از آن نیز آموزش

(Aghakasiri & Fazelian .2006)نیز رشد مجازی آموزش اینترنت، پیدایش و ظهور با زمان. هم 

 کرده ایجاد همگان برای را دولت یا کشور یک مرزهای از خارج در آموزش فرصت است و داشته زیادی

روش  صورت یکتوان به(. آموزش مجازی را می (Watanparast & Royani & Ghasemi.2016است

کند تعریف نمود   می مرتبط دسترس از آموزشی دور منابع به را یادگیرندگان که اطالعات انتقال

(Islam &Ashraf & Rahman & Rahman. 2005)  با غیرحضوری آموزش دهدمی نشان شواهد 

 تصاویر و اسالید ابزارهایی مانند. است آغاز شده میالدی 1222 دهه اواسط در ایمکاتبه آموزش

و  افتی راه درس کالس به آموزشیکمک ابزار عنوانبه سمعی بصری وسایل توسعه و تولید با متحرک

آورد                 پدید دور از راه آموزش تکمیلی روند در عطفی نقطه تلویزیون صنعت ظهور

(Aghakasiri & Fazelian .2006 )   باید گفت آموزش مجازی در نظام آموزشی ایران کمتر استفاده

ها نظیر واحدهای الکترونیک دانشگاه آزاد اسالمی و یا دانشگاه شده است و صرفاً در برخی از دانشگاه

 یروسو همه اقشار جامعه توسعه بیشتری داشته است. لکن شیوعنور باهدف گسترش آموزش برای پیام

 به را مدارس در آموزاندانش فیزیکی حضور و گردید آموزشی مراکز و مدارس تعطیلی به منجر کرونا

 رساند.  صفر به مناطقی در حتی و حداقل

 آمریکا در مثالعنوانبه. است مشاهدهقابل جهان کشورهای سایر و ایران در وضوحبه شرایط این

 مدارس و دانشگاهی هایکالس تمامی که کرد اعالم ایاطالعیه در ماساچوست ایالت هاروارد، دانشگاه

 بهار ترم طول در تا خواست دانشجویان از و کرد خواهد برگزار مجازی صورتبه ثانوی اطالع تا را خود

 که مهمان دانشجویان کرد اعالم دانشگاه این. نکنند مراجعه دانشگاه محیط به نیز آن از بعد و

 گاهدانش. کنند استفاده مجازی آموزش از خود هایخوابگاه در کنند ترک را دانشگاه محیط توانندنمی

 11 تا مارس 22) بهار ترم که داده اطالع خود دانشجویان به هم آمریکا واشنگتن ایالت واشنگتن،

  یهاترم  در آنالین هایکالس برگزاری نیاز صورت در و کرد خواهد برگزار مجازی کاملطوربه را( ژوئن

 شگاهدان. است نشده گرفته خصوص این در تصمیمی هنوز اما داشت؛ خواهد ادامه نیز پاییز و تابستان

 اما  کرده، معلق را خود هایکالس که کرده اعالم ایاطالعیه در هم انگلستان آکسفوردشایر آکسفورد،

 نالینآ  شکل به آموزش و تدریس بود، ممکن که زمان هر و باشد مؤثر آنالین آموزش که کندنمی فکر

 واهدخ خود تابستانی امتحانات جایگزین را آنالین هایارزیابی احتماالً دانشگاه این. شوندمی دنبال
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  11 از دانشگاه این حضوری امتحانات و هاکالس تمام کرده اعالم نیز کانادا تورنتوی دانشگاه. کرد

 تمامی همچنین. گیردمی صورت جایگزین هایروش با آموزش و شده لغو بهار پایان تا مارس

  کیو،» مؤسسه توسط علمی، پژوهشی نتایج در. است شده معلق آوریل 22 تا دانشگاه رویدادهای

 آمدهدر آنالین صورتبه شرایط این در دنیا آموزشی هایکالس از نیمی تقریباً که شد مشخص ،«اس

ها آن برای  آنالین هایآموزش جز ایچاره و است شده کشورها از خیلی گیردامن که وضعیتی. است

 بروز موجب مجازی آموزش شرایط شدن لکن باید گفت تحمیل .(Atna,2020)است نگذاشته باقی

 از مدارس از یاریبس چراکه. است شده آنها آموزان و معلمانمدارس و دانش برای فراوانی هایچالش

 ،((Baziari & Forouzani.2020اندنکرده کسب را شرایطی چنین با مواجهه برای الزم هایآمادگی قبل

 آموزش هایکالس راستا، همین در که ساخت فراهم نیز را یادگیری فرصت تهدید، همین وجود با اما

 برگزار زحمتکش و دلسوز معلمان همکاری با کرونا ویروس شیوع ابتدای همان از مدارس در مجازی

 و اساتید آموزان،دانش معلمان، برای آموزش از سبک . این(Hosseini & Divasalar, 2020) گردید

 ویروس وعشی از همان گونه که بیان شد پیش. بود مفاهیم انتقال و یادگیری در نو ایتجربه دانشجویان

 از را آموزش از سبک این افراد اغلب و شدنمی تلقی ارزشمند آموزشی نظام در مجازی آموزش کرونا

 مقطع از افراد همه برای غیرحضوری آموزش دوره این در لکن. دانستندمی برانگیزچالش علمی نظر

 .شودمی قبول محسوبو قابل آشنا روشی دانشگاه تکمیلی تحصیالت تا دبستان از پیش

 و قـوت نقـاط تهدیـدها، ها،فرصت بـا های مختلف در حوزه آموزش طرح اجرای که است بدیهی

 این از آموزان در دوران ویژه کرونا نیز،طرح آموزش غیرحضوری دانش. خواهد بود همـراه هاییضعف

 ف،ضع نقاط قوت، وجود پژوهشی، هاییافته و مستندات شواهد، بررسی. است نبوده مستثنی قاعده

 است سعی بر آن  پژوهش این دهد. دران مینش کشور آموزش غیرحضوری در در مشکالتی و موانع،

ی سبک آموزش این اجرای آموزان در مقطع هنرستان دردانش تجربه زیسته سوگیری، هرگونه بدون تا

موجود از گسترش ویروس کرونا در ایران و مطالعات  پیشینه پژوهشی بر با مروری. گردد بازنمایی ،

 یاجرا در قوت نقاط مواردی از و ضعف نقاط تنوع و تعدد از انجام شده در بازه زمانی تقریبی دوساله،

ر د اشاره شده قوت نقاط ترینمهم از انجام پذیرفته، مطالعات بر مبتنی  .حکایت دارد برنامه این

 برای پرهزینه و موردبی ترددهای حذف و پذیریالف( انعطاف به توانمی طرح این اجرای خصوص

های آموزش الکترونیکی، ج( قابلیت استفاده از کالس تر دورهپایینکالس، ب( هزینه  در شرکت

صورت افالین، د( باالتر بودن سرعت فراگیری در آموزش مجازی، و( استفاده از فیلم و صوت و نیاز به

 مجازی در فراگیران، خ( آمـوزش اطالعات نگهداری قدرت برداری، ح( افزایشکمتر به یادداشت
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 های چاپیرسانه از استفاده با که کند، چیزیمی فراهم را وزش خصوصیآمـ امکـان همچنـین

 و حجم داشت، س( سطح، برخواهد در بسـیار زیادی هزینه نیز حضوری صورتبه و نیست پذیرامکان

 آموزان با وضعیت تحصیلیبیشتر در فراگیران، ر( کاهش اضطراب  و نگرانی در دانش یادگیری عمق

 علمم نقش تغییر  مدارس و  دبیران و آموزاندانش اطالعاتی و ایرایانه باالرفتن سوادتر و ز( ضعیف

 قرنطینه و افزایش ایام در افتادگی تحصیلیعقب کنندگی و م( جبرانتسهیل به محوری

نمود  آموزان، اشارهدانش یادگیری-یاددهی فرایند با اولیا بیشتر درگیری و پذیریمسئولیت

(Abasi1& Hejazi & Hakimzadeh. 2020; Moghnian & Banici .2006; Givehki. 2004; 

Khanjani & Jamshidi. 2011; Shokrzadeh &Asadzadeh .2020; Zamani & Ghasabpour & 

Jabal Ameli. (2011); Matuk & Al-Barqawi&Javarna.2021; Ayazi & Ahmady. 2020)  .  باید

مثال عنوانتوجه دیگری نیز ذکر شده است. بهنقاط قوت قابلگفت در مورد مزایای آموزش مجازی 

 اقتصادی، مزایای تحت عنوان را مزایا این (Khanjani & Jamshidi. 2011 )کثیری به نقل از  آقا

 .است بندی نمودهدسته زمانی فرهنگی، آموزشی،

 مجازی آموزش زمانی فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، : مزایای1جدول 

 مزایای زمانی مزایای فرهنگی  مزایای آموزشی اقتصادیمزایای 

 هایهزینه کاهش-

 وآمدرفت

 تولید هایهزینه کاهش-

 آن متعاقب و تحریرلوازم

 زیستمحیط حفظ

 مخاطبین نیاز به توجه-

 به دسترسی سهولت-

 مختلف منابع

 ضبط و ثبت امکان-

 هاو برنامه  فعالیـت

 مستمر پیگیری-

 تحصیلی پیشرفت

 سازیآماده و ارائــه-

 های مختلفمدل

 آموزشی

 و تحصیلی خدمات-

برای  ایمشاوره

 دانشجویان

 نیــروی افــزایش-

 مجــرب انســانی

 فنــاوری بــا همگــام

 و ارتباطات اطالعــات

 یادگیری بودن جهانی -

 یلدل الکترونیکی به

 اینترنت از استفاده

 

 اجتماع ساخت امکان-

 وب محیط افراد در توسط

 با اطالعات رسانی بروز-

 سرعت باال

 بودندردسترس-

 هب آمـــوزش الکترونیکی

 ساعته34  طور
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 و پیامدهای آثـار بـروز ، نقاط ضـعف وجـود از منتشرشـده، هاییافته بر مروری دیگر، سوی از

 از ناشـی برخی که دارد حکایت آموزشی نظام طورکلیبه و معلمان آموزان،دانش برای نامطلوب

 وضعیت با برنامه این تناسب عدم و اجرا نحوه از ناشی برخی صورت غیرحضوری،ماهیـت آموزش به

های موجود در کشور نظیر کیفیت و زیرساخت به مربوط نیز برخی کشور، و مدارس اغلب موجود

 .بودن  اینترنت با سرعت مناسب استسرعت و دردسترس

ی آموزش غیرحضور با مرتبط نقاط ضعف ترینمهم از موجود مستندات و پژوهشی شواهد بر مبتنی

واسطه آموزان بهآموزشی و کاهش رضایتمندی دانش نابرابری و تحصیلی افت بـه عامل توانمی

 مناسب فرهنگ و ساختار و نبود (Shokrzadeh& Asadzadeh.2020)چهره نبودن با معلم بهچهره

 و افت(Zamani & et al.2011)آموزش  در ارتباطات و طالعات ا کارگیری فناوریبه و سازیپیاده برای

 های الزمزیرساخت وجود عدم.و  (Shokrzadeh& Asadzadeh.2020)آموزشی  نابرابری و تحصیلی

 رد کارایی کمتر باعث کـه پهنای باند قبیل محدودیت در اینترنت از کمک مجازی با برای آموزش

 Bani ) شودزیادی می وقت اتالف ها باعثو این باشدمی متحرک تصاویر و ویدئو صدا،

Si&Moeinian.2006)  فقدان قوانین مشخص برای ارزشیابی یکسان فراگیران و ناتوانی در برگزاری ،

 فیزیکــی و اســتفاده حضــور عــدم (Ayazi & Ahmady. 2020)های کارآموزیدروس عملی و دوره

درس  کـالس بر دقیق استاد کافی و کنترل عدم و خوراندپس بــرای دادن تــن زبــان از

(Anderson&Grayson.2004) مشاهده امکان با مجازی اشاره کرد، چراکه فراگیران در آموزش 

(. Kian.2015شوند )نمی مواجه او تربیتی و اخالقی سبک از الگوگیری و مدرس روزمره هایواکنش

 Armstrong-Mensah &Ramsey-White& Yankey&Self-Brown.2020هم چنین نتایج پژوهش )

( که به بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش غیرحضوری در دوران کرونا پرداخته است، عواملی نظیر 

احتمال عدم دسترسی همه فراگیران به وسایل الکترونیکی باکیفیت برای ارتباط مطلوب با مدرس، 

عف عنوان نقاط ضگویی به همه فراگیران را بهافزایش حجم تکالیف و سرعت پایین مدرسان در پاسخ

 (Rosenberg.2001 )اعالم نمودند. در پژوهشی دیگر 11این نوع آموزش در دوره شیوع ویروس کووید

به نقاط ضعف آموزش غیرحضوری در قالب سه محدودیت  (Shah Beigi & Nazari.2011)به نقل از 

 .اشاره نموده است
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 هامجازی بر اساس محدودیت: نقاط ضعف آموزش 3جدول

 های فرهنگی محدودیت های آموزشی محدودیت های اقتصادیمحدودیت

 از استفاده اندازی وهزینه باالی راه-

 ایتجهیزات رایانه

 کارگیری خطوطبه هزینه بودن باال-

 تلفن

 ای افرادرایانه دانش کافی نبودن

  رایانه و به دسترسی همه عدم

 جانبی آن خدمات

قوانین  به آشنایی مدرسان عدم-

  رایتکپی

 فرهنگی تنوع رفتنازبین-

 

مجازی در دوره کرونا  آموزش از ناشی پیامدهای و بررسـی نتایج بررسی این نقاط ضعف، ضـرورت

 ربـهباتج معلمان از بسیاری گسترده نارضایتی از حکایت اولیه، شواهد بررسی. نمایدمی دوچندان را

 شرفتپی انگیزه ویژهبه  و معلمان آموزشی عملکرد بر آن مخرب تأثیرات و والدین و مقطع هنرستان در

 ها دارد.آن در یادگیری کیفیت و عمق کاهش تبع آن،به و آموزاندانش در

 ثریتاک لیکن آموزش مجازی، برای فهرست شده منفی و مثبت پیامدهای و اثرات شناسایی رغمبه

 هب بنا که است پژوهش کمی هایاثبات شناسیروش و گرایی روش بر مبتنی مطالعات انجام شده،

 شناخت رسد می نظر به لیکن، آن، از برآمده هاییافته و وسعت مطالعـات قبیل این ماهیت

 مطالعات کیفی انجام. است نبوده برخوردار عمـق کافی از موردمطالعه، پدیده بازنمایی در آمدهدستبه

نیز بیشتر به بررسی ادراک معلمان، اساتید دانشگاه و یا دانشجویان  شده در حوزه آموزش مجازی

آموزان در مقطع هنرستان را ای که ادراک دانشنسبت به این شیوه آموزشی پرداخته است و مطالعه

حالی است که بر اساس تجربیات نویسندگان در مراکز مشاوره در دوره  بررسی کند یافت نشد.  این در

آموزان مدارس مختلف، کیفیت یادگیری دروس در مقطع هنرستان، یکی از با دانشکرونا و تعامل 

رسد بررسی دقیق نقاط قوت و های آنان بوده است. لذا به نظر میآموزان و خانوادههای دانشدغدغه

 در منظور ای نظیر فتوگرافیک در دوره کرونا ضروری است. بدینهای آموزش مجازی در رشتهچالش

 اسیشنروش بر مبتنی از رویکرد اسـتفاده بـا تـا شده است سعی ضرورت، این درک با ضرحا پژوهش

ها از آن هایدیدگاه ادراک آموزان رشته فتوگرافیک و دانش تجربه زیسته تحلیل ضمن تفسیرگرایی،

 زوایای و ابعاد موردمطالعه، سایر پدیـده از عمیق شناخت کسب آموزش مجازی در پاندمی کرونا، با

 قعمی درک. شود بازنمایی های با دروس عملی،ویژه برای رشتهاین روش آموزشی به اجرای بر مترتب

 ،موضوع از شناخت به بخشیدن عمق در ما به تواندمی آموزان،دانش تحلیل ادراک موردمطالعه، پدیده

رساند، چراکه آموزش در دوره کرونا  یاری بررسی، پدیـده مورد معنـایی بازسـازی و هاسازی یافتهغنی

شود و نیاز است تا با بررسی دقیق ابعاد و یک تجربه جدید برای دنیا از جمله ایران محسوب می
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بینی و نقاط ضعف را برطرف نمود پیامدهای آن بتوان راهبردهای مناسب با این پدیده جدید را پیش

 وپرورش بهره جست. ش مجازی در نظام آموزشو در دوران پسا کرونا نیز بتوان از نقاط قوت آموز

 ادراک ذهنی بـه نسبت موثق و عمیق شناخت فقدان حاضر، پژوهش در اساسی مسئله روازاین

آموزش غیرحضوری در  اجرای از ناشی قوت و ضعف نقاط به نسبت آموزان رشته فتوگرافیکدانش

 دینآموزان است. بدانش تحصیلی رفتپیش کیفیت یادگیری و فرایند بر آن پیامدهای و دوره کرونا

 و عفض نقاط به نسبت چـه ادراکی آموزان رشته فتوگرافیک،دانش کـه این است اصلی سؤال منظور

 آموزش مجازی در دوره کرونا دارند؟ طرح اجرای از ناشی قوت

 پژوهش روش

است. این پدیدارشناسـی انجـام شـده  پژوهش حاضر در چارچوب روش تحقیق کیفی و از نـوع 

توصیفی  های از نوع پژوهش هاپژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده

 -1روبرو هستیم:  رویکـرد و علوم تربیتی با دو نوع  شناسیروانعلوم رفتاری از جمله  در حوزه است. 

در واقـع انتخـاب رویکـرد ا(. گر) تجربه 3گرایانهرویکرد طبیعت -3 گرا(اثبات) 1رویکرد خردگرایانه

پـارادایم اسـت. منظـور از پـارادایم بینی و نوع مثال فکری یا جهانانجـام یـک پـژوهش، بـر پایـه 

به هم مـرتبط پذیری هاست که از نظر منطقی طور انعطافها، مفاهیم یا گزارهای از مفروضهمجموعه

کاربرد دو پارادایم یاد شده منجر به دو نوع روش . کندو جهت فکری و پژوهشی را هدایت میبوده 

روش پژوهش  -3شود و های کمی استفاده میداده که در آن 2روش پژوهش کمی -1شده است: 

 .(Sarmad& Hejazi& Bazargan.2012)رود های کیفی به کار میکه در آن داده 4کیفی

و چنانچه  (Delevar.2013)شود های اجتماعی از روش تحقیق کیفی استفاده میپدیدهبرای درک 

معنایی که افراد از آن در زندگی خود به پژوهشگر بخواهد ساختار و معنای ضمنی یک پدیده را باتوجه

 (Bazargan.2013) .کنداستفاده می 5پدیدارشناسیآشـکار نمایـد، از روش تحقیـق  اندتجربه کرده

انند ها، ممحقق به دنبال یافتن تعاریفی از ماهیتاست و با این روش  هامطالعه ماهیت ،پدیدارشناسی

 و بازنمایی تفسیر درک، معنای به تا است این بر ماهیت ادراک یا ماهیت هوشیاری است. و سعی

  .شود پرداخته آن با «درگیر افراد نظراتنقطه از» بررسی مورد موضوع یا پدیده

                                                      
1. Rationalism 

2. Naturalism 

3. Quantitative research 

4. Qualitative research 

5. Phenomenological research 
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آموزان پایه دهم و یازدهم در پژوهش حاضر نقاط قوت و ضعف آموزش غیرحضوری از منظر دانش

 15 ـاب مصـاحبه انجـام از هنرستان مشکات در شهر مشهد بررسی گردید و پـس رشته فتوگرافیک 

 تصورگیری بهنمونهکیفی،  هایدر این پژوهش نیز مانند همه پژوهش .شد حاصل هاداده نفر، اشباع

های پدیداری مصاحبه آوری دادهترین گزینه جمعهدفمند انجام گرفت. ازآنجاکه مناسب

با  1ساختاریافتهها از فن مصاحبه عمیق نیمه، برای گردآوری داده(Yousefi & Tabei. 2011)است

های ساختاریافته از روشاستفاده گردید. مصاحبه نیمه (Abolmali.2011تاکید بر رویکرد اکتشافی )

آوری عنوان تنها روش جمعهای کیفی و در برخی از تحقیقات بهها در پژوهشآوری دادهاصلی جمع

 .  (Safaei Movahed. 2011)شودها محسوب میداده

 روتکلپ تدوین از پس. گردید تنظیم ها،مصاحبه پروتکل ها،مصاحبه روآمند مند ونظام هدایت برای

 تگوهایگف متن بازبینی و تنظیم و وگوگفت انجام ها طبق برنامه، بهشوندهمصاحبه آمـادگی وصول و

 محـدودیت بهباتوجه. گردید اقدام شده،دیدهتدارک هایکاربرگ قالب در محوری حول گرفته،صورت

صورت آنالین صورت حضوری و برخی بهها بهبرخی مصاحبه ویژه در دوران کرونا،حضور در مدرسـه به

 در فضای مجازی برگزار شد. 

ها احبهمص ضبط به شوندگانمصاحبه تمایل عدم بهباتوجه و اخالقی مسائل منظور رعایتبه ضـمناً

 ها، از روشداده کیفیت افت نتیجه در و نظرات ارائه در کاریمحافظه خودسانسوری و بروز احتمال و

دقیقه برگزار 22تا 15ها در بازه برداری حین مصاحبه استفاده و زمان مصاحبهیادداشت

 :شده بود مصاحبه حول دو محور مهم تنظیم هایگردید.سؤال

 ن ایرا در  نقاط قوتیچه  ،در سال تحصیلی جاریشما  آموزش غیرحضوریبه تجربه گرامی، باتوجه آموزدانش

 دانید؟ متصور می روش آموزشی

  قاط نچه  آموزش غیرحضوری فرایندهیچ آموزش مجازی وجود نداشت، در  تا این دوره تحصیلی،به اینکه باتوجه

 ؟ضعفی را مشاهده کردید

های تمـام توصیف نخست، گـام در. استفاده شد 3کاُلیزی ایمرحلههفت راهبرد از هاداده تحلیل در

ی بررس شود،می نامیـده پروتکـل طور مرسـوم به که کنندهمشارکت آموزاندانش شده توسط ارائه

 که و عباراتی جمـالت و شد مراجعـه پروتکـل هـر به مهم، جمالت استخراج باهدف شد، سپس

 از یک هر به معنای تا شد تالش ادامه در. شد استخراج بود، مرتبط موردمطالعه پدیده به مستقیماً

                                                      
1  . semi- structured interviews 

2  . Colaizzi 
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 شده و فرموله معانی و شد تکرار ها،پروتکل از یک هر برای فوق مراحل. شود برده پی جمالت مهم،

 منظوربه ادامه در. شد بندی( دسته )تم اصلی موضوعات هایی ازخوشه بـه هم در قالب مـرتبط

 مورد موضوع از جامع توصیفی قالب در نتایج موجود، و ضعف قـوت نقـاط بازنمـایی و شناسایی

 اییانیهب موردمطالعه، پدیده ذاتی ساختار منظور توصیفبه تا شد سعی نهایت در. شد تلفیق پژوهش

 انهنگرژرف و جامع ایگونهبه مـورد بررسی پدیـده و شده تدوین آن اساسی ساختار از روشن و صریح

عـددی( است و  متنی)نـه هایداده گزارش متضمن کیفی، روش به مقاالت نگارش .شـود توصیف

گان کنندهای مستقیم شرکتقولاز نقل اغلب شود،ها مشخص مینوشتهموضوعات و  وسیله لغات،به

 استفاده «فعال صدای» اصطالح در یا مفرد، شخصاول ضمیر شود و بیشتر ازاستفاده می

 Salehi. 2015& Bazargan & Sadeghi& Shokoohi (به نقل از)Aboalmaali. 2012)شودمی

Yektبه کار برده شود. نگارش در هاویژگی نیز تالش شد تا این این پژوهش (. در 

 کیفی پژوهش ارزیابی مالک

 هایمالک از اول، دیـدگاه در. دارد وجود رویکرد چهار کیفی، هایپژوهش ارزیابی خصوص در

 از وم،د دیدگاه. شودمی استفاده کیفی، هایپژوهش ارزیابی عینیت( برای و )روایـی، پایایی سـنتی

 (. در(Healy & Perry.2000شود می استفاده کیفی هایبـا پژوهش متناسـب مجزایـی، هایمالک

 خیبر چهارم، دیدگاه در و شودمی کیفـی استفاده و های کمیمالک از به طور تلفیقی سوم، دیدگاه

 ارزیابی برای ثابتی مالک از هیچ نبایـد که است ایگونهبه کیفی هایپژوهش ماهیت که باورند این بر

 سوم)دیدگاه دیدگاه بر مبتنی حاضر، پژوهش در (salehi & et al. 2015)کرد استفاده کیفی پژوهش

 . گرفته شد بهره سنتی چندگانه هایمالک تلفیقـی( از

 هایافته

 ادراک و دیدگاه نادرستی یا درستی مورد در قضاوت پژوهشگران، باید اشاره شود که هدف

 ذهنیات مقع و سطح انعکاس و تحلیل توصیف، تا عالوه بر است بر این تالش بلکه نیست، آموزاندانش

 بر آن نتایج و  اجرای آموزش مجازی در دوره کرونا از احتمالی ناشی پیامدهای آموزان،دانش ادراک و

 از وگوگفت فرایند در پژوهشگر که قرار گیرد. هنگامی بازنمایی مورد آموزان،یادگیری دانش کیفیت

 چه جاری، تحصیلی سال در شما غیرحضوری آموزش تجربه بهباتوجه "که کرد آموزان سؤالدانش

با دودسته پاسخ مواجه شد. برخی با نگرش  "دانید؟می متصور آموزشی روش این در را قوتی نقاط

 آموزاندانش اکثریت بدبینانه این روش از آموزش در مدارس را )بدون نقطه قوت( معرفی نمودند. اما
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 قوت نقاط و زیاد  ضعف نقاط دارای» زش مجازی در دوره شیوع ویروس کرونا را اجرای طرح آمو

 هایداده بندیبرآن که به مقولهعالوه آموزان،دانش هایروایت تردانستند. واکاوی عمیقمی «اندک

 فیتوصی پژوهش هایارزشیابی به نسبت تریفهم عمیق دریافت و درک ایجاد به شد، منجر کیفی

 تهبرگرف هایعبارت و معانی ذکر گردید، داده تحلیل و گردآوری فرایند در آنچه اساس بر. نمود کمک

آموزش مجازی در دوره  به نسبت را تریوسیع درک و فهم مصاحبه، مورد آموزاندانش هایروایت از

 دارد. همراه به کرونا

 یشناسای موجب آمده،دستبه پاسخ فراوانی ترتیب به ها،آن هایدیدگاه عمیق تحلیل مجموع، در

 به معدل افت عدم (3و ) ( سهولت دسترسی به خدمات آموزشی1شامل: ) قوت نقطه دو بندیدسته و

 . گرفته است قرار تحلیل مورد شده، برشمرده قوت نقاط از هریک ادامه در. کردن گردید تقلب دلیل

 خدمات آموزشی به دسترسی )الف( سهولت

شناسایی شده ناشی از اجرای طرح آموزش مجازی در دوره کرونا در میان  قوت نقطه اولین

 رد آموزش به معنای دریافت آموزان رشته فتوگرافیک، )سهولت دسترسی به خدمات آموزشی(دانش

 15نفر از  14آموزان موردمطالعه)مدرسه شناسایی شد. اکثر دانش به وآمدرفت به نیاز عدم و منزل

یت به کیفتر از این مجبور بودند باتوجهها پیشابراز رضایت نمودند. به نظر آننفر( در این زمینه 

وآمد باشند و این مسئله مطلوب مرکز هنرستانشان، از مسیرهای دور و نزدیک زمان زیادی را در رفت

های اصلی شده است. این مسئله همان گونه که اشاره شد یکی از ویژگیها میسبب خستگی آن

 شود.راه دور در کل دنیا محسوب میآموزش از 

 کردن تقلب دلیل به معدل افت )ب( عدم

کردن(  تقلب دلیل به معدل افت )عدم آموزان،دانش سوی از ادراک شده قوت نقطه دومین

آموزان از اینکه در سال تحصیلی گذشته از نظر معدل تحصیلی افت باشد. حدود نیمی از دانشمی

ان به آموزصورت گروهی و با مشارکت سایر دانشکرده و بیان نمودند که به اند ابراز خوشحالینداشته

د اند. در این جا بایدهند و معلمان نیز هنوز راه حلی برای این مسئله نیافتهسؤاالت امتحان پاسخ می

 ارزیابی هایشیوه و هاروش تا است الزم که اندکرده پیشنهاد سنجش آموزش، گفت متخصصان

 وانمندیت ارائه در فراگیران از سازی برای هریکزمینه ضمن تا کرد فراهم یادگیرندگان برایرا  متنوعی

 .(salehi & et al.2015)گردد مشخص منصفانه و دقیق ایگونهبه نیز تحصیلی او پیشرفت خود،
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 آموزش مجازی در دوره کرونا خصوص در آموزاندانش سوی از شده ادراک ضعف نقاط

های خاص رشته فتوگرافیک نظیر دروس عملی و کارگاهی به ویژگیسعی شد باتوجهدر این قسمت 

 تر،عمیق ایگونهبه و بیشتر آموزان در بازار کار، با حساسیتو تأثیر این دروس در کیفیت حضور دانش

 از ات گردد، تمرکز ضعف و نقاط تهدیدها شناسایی بر آموزش مجازی، برنامه قوت نقاط به توجه ضمن

آموزش  هایکاهش چالش و موجود وضعیت ارتقای منظوربه بهبود، قابل نقاط شناخت رهگذر

 زا وگوگفت فرایند در که هنگامی پژوهشگر. گردد پیشنهاد راهکارهایی غیرحضوری در دوره کرونا،

رات نظ از انبوهی با ،"اند؟کدام آموزش مجازی، برنامه بهبود قابل نقاط و هاضعف" پرسید آموزاندانش

 از طبقه شش بندیدسته و شناسایی موجب آنها، دیدگاه عمیق تحلیل طورکلی،به. شد مواجه آنها

 .است گرفته قرار عمیق کنکاش مورد آن، مصادیق از برخی همراه به ادامه در که گردید نقاط ضعف

کردن  (  افزایش تقلب2) حوصلگی،( افزایش احساس بی3) کاری ،( اهمال1شامل: ) مقوله شش

( عدم تناسب بین 1و ) ( افت تحصیلی5) تخصصی، ( ضعف در یادگیری دروس4) ها،در ارزشیابی

 .سطح کیفی آموزش و انتظارات معلمان

در اینجا الزم به توضیح است که برخی از نقاط ضعف اشاره شده ناشی از ماهیت آموزش 

از اجرای نامطلوب آموزش مجازی غیرحضوری و استفاده از رسانه برای یادگیری و برخی دیگر ناشی 

 و عدم توانمندی معلمان و یا کمبود امکانات در مدارس است.

 آموزاندانش کاریالف( اهمال

ها آموزش مجازی و عدم حضور در محیط آموزان نشان داد که اکثریت آنکنکاش در دیدگاه دانش

ان آموزان نشهای دانشدیدگاه رد دانند. تأملیآموزشی را سبب احساس تنبلی بیشتر در طول روز می

 انگیزه و شوق و کاهش شور در که نامطلوبی دلیل اثرات صورت غیرحضوری بهدهد آموزش بهمی

ر پذیری دآموزان داشته است، سبب ایجاد احساس تنبلی و در نتیجه کاهش مسئولیتتالش دانش

تن و یا انجام ندادن کامل تکالیف کاری و به تعویق انداخصورت اهمالشود و این مسئله بهها میآن

 & Mohammadi.2020های داخلی نظیر )شود. این یافته توسط برخی پژوهشدرسی دیده می

Keshvarzi & Naseri Jahromi &( Hesampour .نیز تأیید شده است 

 حوصلگی بی احساس افزایش

ها ارتباط دارد دهند که ارتباط نوجوانان با گروه همساالن و سالمت روان آنها نشان میپژوهش

(Taqdisi & Nouri Sistani & Marqati Khoei. 2011; Parvizi & Ahmadi. 2006).آموزان . دانش
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حوصلگی عنوان شونده دومین مقوله از نقاط ضعف آموزش مجازی را افزایش احساس بیمصاحبه

انکار ای بدیهی و غیرقابلرابطه باید گفت نیاز نوجوان به حضور در گروه همساالن مسئلهمودند. دراینن

آموزان از یکدیگر و سپری نمودن سال تحصیلی و حضور است . شرایط ویژه کرونا سبب دوری دانش

آنها  باشد و در تواند بر آستانه تحمل نوجوان مؤثرتنهایی است که این مسئله میدر کالس مجازی به

 حوصلگی کند. ایجاد احساس بی

 ها ارزشیابی در کردن پ(  افزایش تقلب

عنوان یکی از کننده در مصاحبه به عادت به تقلب کردن در امتحانات بهآموزان شرکتهمه دانش

دهد آموزش مجازی ها نیز نشان میترین نقاط ضعف آموزش مجازی اشاره نمودند. نتایج پژوهشمهم

راد و کردن از تکالیف سایر افتنها  باعث شده که افراد در انجام تکالیف خود با رفتارهایی نظیر کپینه

 Haghighi & Faraj Elahi)  شودیا استفاده از اینترنت کوتاهی کنند، بلکه تقلب نیز انجام می

M.2014). هم چنین .Gharibi Creek. 2016), آموزش مجازی کند که در ( در پژوهش خود عنوان می

 الکترونیکی  هایامتحان اساسی نیز چالش Rezaei .2020)های زیادی برای انجام تقلب وجود دارد. )راه

داند. لذا توجه به تغییرات مثبت در می پاسخگو شخص کنترل  عدم و تقلب امکان مجازی بستر در

 رسد.نظر می آموزان ضروری بهجهت بهبود وضعیت ارزشیابی دانش

 تخصصی دروس یادگیری در د( ضعف

 یعکاس درس مانند تخصصی و عملی دروس درست یادگیری عدم»شونده به آموزان مصاحبهدانش

 ینا مخرب تأثیر به آنها ضعف ادراک شده اشاره نمودند. اکثریتعنوان پنجمین نقطهبه« کالس در

داشتند. شواهد  اشاره تدریس جریان با همراهی و آموزاندانش هایفعالیت کیفیت مسئله بر

دهد که کیفیت آموزش دروس های انجام شده نشان میآمده از این مطالعه و دیگر پژوهشدستبه

های عملی گوناگون تا حد زیادی وابسته به نحوه برگزاری کالس و میزان تسلط معلم عملی در رشته

 Kazem Nejadi & Nemat Shahrbabaki & Mirnejad)های روز دنیا است بر استفاده از فناوری

.2020; Simoni & Ramezani .2020; Rahbar.2020; Nemat Shahrbabaki & Kazem Nejadi & 

Mirnejad .2020; Shahsavari Esfahani & Mosallanejad & Sobhanian .2010)   

 ر( افت تحصیلی

توجه ط ضعف قابلعنوان یکی از نقاآموزان، بهعامل دیگری است که از سوی دانش« افت تحصیلی»

ها به نگرانی خود پیرامون پیامدهای منفی افت تحصیلی بر کیفیت حضورشان در اشاره شد و آن

کردند زمان زیادی را در کالس مجازی های شغلی در آینده اشاره نمودند. نوجوانان عنوان میمحیط
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ه درس ندارند. هم چنین گذرانند و توجهی بها میرسانها در پیامکالسیبه چت کردن با سایر هم

شوند و از درس خوبی متوجه تدریس معلم  نمیصورت مجازی، بهکردند که بهبرخی دیگر عنوان می

، های مجازیکننده بودن کالسگفتند که به دلیل خستهمانند. هم چنین گروهی دیگر میعقب می

جموع این عوامل سبب کاهش دهند؛ لذا ماین زمان را به مطالعه رمان و تماشای فیلم اختصاص می

که تنها مالک معلمان  زمانی رسد تانظر می آموزان شده است. بهیادگیری و افت تحصیلی در دانش

آموزان در کالس آموزان در کالس مجازی، حضوروغیاب باشد و از پویایی دانشبرای حضور دانش

 حصیلی ادامه داشته باشد.آموزان به محتوای کالس و افت تتوجهی دانشمجازی غفلت شود،  بی

 ز( عدم تناسب بین سطح کیفی آموزش و انتظارات معلمان

های ارائه شده با میزان آموزان عدم تناسب بین کیفیت آموزشبه موارد بیان شده، دانشباتوجه

قد ها معترابطه آنکنند. دراینضعف ادراک شده بیان میعنوان آخرین نقطهتکالیف درخواستی را به

های موجود در یادگیری را با تمرین بیشتر و ارائه تکالیف متعدد جبران خواهند ضعفد معلمان میبودن

 شوند. آموزان میویژه در شرایط کرونا سبب افزایش اضطراب در دانشنمایند که این مسئله به

آموزان رشته دیدگاه دانش از نقاط قوت و نقاط ضعف آموزش غیرحضوری  توانمی طورکلیبه

 :کرد بندیدسته ذیل جدول در فتوگرافیک را

 آموزان رشته فتوگرافیکدیدگاه دانش از : نقاط قوت و نقاط ضعف آموزش غیرحضوری 2جدول 

 نقاط ضعف نقاط قوت

نقاط قوت معطوف به 

 آموزش حضوری

 در شده ایجاد هایچالش

 آموزش و یادگیری فرایند

 اجتماعی - فرهنگی هایچالش

  سهولت

به دسترسی 

خدمات 

 آموزشی

  افت عدم 

 دلیل به معدل

 کردن تقلب

 حوصلگیافزایش احساس بی 

 کاریاهمال 

 افت تحصیلی 

  عدم تناسب بین سطح کیفی

 آموزش   و انتظارات معلمان

 ضعف در یادگیری دروس تخصصی 

 هاافزایش تقلب کردن در ارزشیابی 
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 گیرینتیجه و بحث

 رایندبرای ادامه ف را مناسبی بستر آموزش مجازی  مدارس، ناخواسته تعطیالت و کرونا بیماری با شیوع

 آموزاندانش  مجازی،  فضای در  یادگیری-یاددهی  فرایند  با استمرار .نمود فراهم آموزاندانش آموزش

نیز  هاییچالش گیری از نقاط قوت این نوع از آموزش، باعالوه بر بهره وپرورشآموزش و معلمان و

آموزان، های علمی و از دیدگاه دانشها با استفاده از روشلذا بررسی دقیق این چالش .شدند مواجه

منظور رفع نقاط ضعف و استفاده از آموزش مجازی در کنار آموزش حضوری در راستای ارتقا کیفیت به

 انسانی آموزان در دوره پساکرونا،  ضروری است.  از دیگر سو باید توجه کرد که هریادگیری دانش

امـا  گیرد،می نشـأت وی تجربیـات و هاآگاهی از که دارد تصورات و ادراک از فردیمنحصربه دنیای

 و کشف را هاآن توانمی که است حاکم جامعه در افراد میان در مشابه ادراکی الگوهای از ایمجموعه

 اینکـه به( باتوجه(Rokanuddin Eftekhari & Badri & Paydar & Savadi. 2011 بندی کردفرمول

 & Rezvani & Mansoorianدارد  قرار هاآن و تجارب ادراک تأثیرتحت افـراد، عملکـرد کیفیـت

Ahmadi .2009).در هاآن جایگاه دلیـل حساسیت بـه آموزان،دانش باورهـای و ادراک بررسـی (، لذا 

 است. بیشتری برخوردار اهمیت از آموزشی، نظام

 دیدگاه نادرستی یا درستی مورد در قضاوتی هرگونه از تا فارغ گردید سعی حاضر پژوهش در

اجرای  از ناشی و پیامدها اثرات خصوص در ها،آن باورهای و ادراک آموزان رشته فتو گرافیک،دانش

 زا محدودی نمونه با کیفی مصاحبه گردد. هرچند بازنمایی و آموزش مجازی در پاندمی کرونا کشف

 تواندمی اما باشد، در برداشته آمـاری لحـاظ بـه را تعمیمیقابل نتایج تواندنمی کنندگان،مشارکت

 پـژوهش حاضر، نتـایج. نمایـد آشکار بیشتر را حوزه این در مغفول مانده عموماً و پنهان هایالیه

 تـرمیم سریع و مـدیریت باز نیازمند که آموزش مجازی را هنگام در آموزاندانش مشکالت از ایرشته

 زئیاتج شناسایی لحاظ به ایـن مطالعه، هاییافته. است نشان داد اثرگذار نهادهای توسط هوشمندانه و

 دارد. اشتراک حوزه، این در شده انجام تحقیقات کمی اکثر ، با قوت و ضعف نقاط به مربوط

 موجود وضعیت خصوص در آموزان رشته فتوگرافیکدانش هایدیدگاه عمیق تحلیل مجموع، در

 هنقط بندی دودسته و شناسایی موجب آموزش مجازی در پاندمی کرونا، حـوزه در اقدامات و هافعالیت

کردن  تقلب دلیل به معدل افت عدم (3و ) ( سهولت دسترسی به خدمات آموزشی1شامل: ) قوت

 آموزانکاری دانشاهمال( 1ضعف شامل )ها منجر به شناسایی شش نقطهگردید. هم چنین تحلیل

( ضعف در یادگیری 4) ها،کردن در ارزشیابی تقلب ( افزایش2) حوصلگی،( افزایش احساس بی3)

( عدم تناسب سطح کیفی آموزش و انتظارات معلمان گردید. 1) و ( افت تحصیلی5) دروس تخصصی،
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آموزش مجازی در دوره  طرح اجرای از ناشی ضعف و قوت نقاط بازنمایی واکاوی و اهمیت بهباتوجه

 است . شده پرداخته طرح این ضعف نقاط از زوایـای برخی و ابعاد تفسیر بر ادامه در کرونا،

  ستا تأثیرگذار هاآن روان سالمت بر همساالن گروه با نوجوانان ارتباط ها،پژوهش نتایج بر اساس

(Taqdisi & et al. 2011; Parvizi & Ahmadi .2006 )تواندمی مدرسه محیط و دوستان از دوری و 

 رفط از. گردد هاآن پذیریتحریک آستانه کاهش سبب و تقویت را حوصلگیبی احساس نوجوانان در

 کالس در شرکت) آموزاندانش رسانه مصرف میزان افزایش سبب کرونا دوره در مجازی آموزش دیگر

 یمجاز اجتماعی هایشبکه از کردن استفاده دهدمی نشان مطالعات نتایج شود،می( تکالیف انجام و

 Soleimani) کندمی بینیپیش آموزاندانش در را تنهایی احساس و تحصیلی کاریاهمال تواندمی

Saadipour & Asadzadeh.2016های )(پژوهشMohajer Baad & Mahdian .2021; Abi-Jaoude 

& Treurnicht Naylor & Pignatiello .2020; Karim & Oyewande & Abdalla & Chaudhry 

Ehsanullah & Khan .2020;lissak. 2018; Baltac.2019; Block & Stern & Raman & Lee &  
& et al.2014; Turgeman& Hefner & Bazon & Weinstein.2020; Blasco & Latorre 

Cosculluela & Quílez Robres .2020; Fathi & Sadeghi & Sharafi.2020; Sadeghi & Sharifi 

Rahnemo & Fathi & Mohammadi. 2020; Tayuri & Miri & Beheshti & Yari & 

Khodabakhshi .2015; Seydan & Ranjkesh Klagar. 2018; Mirzaeian & Baezat & Khakpour 

 رامعناد و مستقیم ارتباط هاآن در اضطراب میزان با افراد در رسانه مصرف که دهندمی نشان( 2011.

  آنجاکهاز و است گرفتهشکل آموزاندانش در تمرکز کاهش زمینه دوره این در است بدیهی بنابراین. دارد

 باشد،می بیشتری حوصله و تمرکز مستلزم مجازی کالس در حضور و دروس متنی محتوای از استفاده

. کرد محسوب آموزاندانش در تحصیلی افت مهم های علت از یکی عنوانبه را مساله این  توانمی

 .Shokrzadeh & et al.2020; Mohammadi & et al) مطالعه  حاضر، مطالعه هاییافته با همسو

2020; Rezaei & Kayhanzadeh .2016; Abbasi & Hejazi & Hakimzadeh.2020 )تأثیر مؤیـد نیز 

 نظـرات تحلیـل دیگر طرف از. است آموزاندانش تحصیلی درافت مجازی آموزش طـرح معنـادار

 یشرفتپ به نسبت آموزاندانش در افراطی خیالیبی و تفـاوتی بـی نـوعی بـروز از شوندگانمصاحبه

 آموزان،انشد پشتکار و تالش میزان بر نامطلوب تأثیر ضمن مسئله این عمالً  و دارد، حکایـت تحصیلی

 اساحس بر کالس در حضور عدم گفت توانمی چنین هم. است شده آنهـا تحصیلی افت افزایش موجب

 و نگیزها بر رقابت متفاوت تأثیرات به پژوهشی، مستندات. گذاردمی تأثیر نیز نوجوانان جوییرقابت

 از بخشی فرد رقابـت، جریان در طبیعی طور به( Jahanbakhsh. 2011. ) اندکرده اشاره افراد عملکرد

 کاری انجام در تا کندمی تجهیز را قوایش و( مثبت اضطراب) دهدمی دست از را خود سکون و آرامش
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 بودبه جهت در ویژگی این از توانندمی توانمند معلمان. شود موفق است، شده گذاشته اشبرعهده که

 . ببرند بهره نیز مجازی فضای در آموزاندانش تحصیلی افت

ان، شوندگدرس عکاسی یکی از دروس مهم رشته فتوگرافیک در هنرستان است که اغلب مصاحبه

که  ها حاکی از آن استرابطه نتایج پژوهشاز کیفیت پایین برگزاری این درس شکایت داشتند. دراین

یفیت کافزارهای گوناگون برای تولید محتوا، بر نحوه برگزاری دروس عملی و میزان تسلط معلم بر نرم

ها از تجربیات موفق در آموزش مجازی دروسی مانند خوشنویسی و یادگیری مؤثر است. پژوهش

 .Kazem Nejadi & et al.2020; Simoni & Ramezani)کنند موسیقی و طراحی نیز حکایت می

2020; Rahbar.2020; Shahrbabaki & et al.2020; Shahsavari Esfahani & Mosallanejad & 

Sobhanian. 2010). 

مطالعـات ، نشانگر این است که به دنبال کاهش  دیگـر و مطالعـه ایـن از آمدهدستبه شـواهد

های آموزان در ارزشیابیکیفیت یادگیری و عدم توانمندی و تسلط الزم در دروس مختلف، اغلب دانش

رانی ده سبب افزایش نگشونآموزان مصاحبهآورند که بر اساس نظر دانشپایانی به تقلب کردن روی می

شود. هرچند ارزشیابی در آموزش مجازی یک چالش فراگیر است، لکن باید ها نیز میو اضطراب در آن

اندیشی در مورد آن، سبب کاهش آموزان و عدم چارهتوجه داشت که عادی شدن تقلب در بین دانش

 تبعات سنجش، در عدالت عایتر کنند. عدمشود که تالش و مطالعه میآموزانی میانگیزه در دانش

 & Briggs) منظر از. گذاردمی آموزان برجایدانش عملکرد و ذهنیت باورها، بر را ناپذیریجبران

Woodfield & Martin & Swatton.2008) هایدقیق بودن مالک بر مبنی آموزاندانش ذهنیت و باور 

 مشـارکت افزایش در بسزایی نقش ها،آن گذارینمره یا بندیدرجه هایرویه بودن عادالنه و سنجش

 ،باشد توانسته مطالعه این نگرانهرویکـرد ژرف رودمی دارد. امیـد یادگیری یاددهی فرایند ها درآن

 گذارده نمایش به آموزش مجازی را اجرای نامطلوب از ناشی هایکاستی ترینمهم از کوچکی بخش

 و میمتص فضای شدن روشن به زمینه، این در آموزاندانشتجربـه زیسـته  بازنمـایی و تحلیـل بـا و

 مکک در مقطع هنرستان آموزش بالندگی ویژهبه آموزش در دوره کرونا و بهبود برای هوشمندانه اقدام

 .نماید

 موجود وضعیت بهبود برای کاربردی پیشنهادهای

 لدستورالعم ارائه و تدوینتوسعه و ارتقا توانمندی معلمان برای آموزش در فضای مجازی از طریق 

  اهمیت دارد. چرا که شیوه  تربیتی  متخصصان  سوی  از  مجازی  فضای  در  تدریس  مناسب

 فضای در ارزشیابی شیوه و بندیجمع محتوا، ارائه انگیزه، ایجاد آغازین،  ارزشیابی  حضوروغیاب،
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 & Abbasi )باشد) کالس حضوری فضای از متفاوت نسبتاً و داشته را خود مقتضیات تواندمی مجازی

Hejazi & Hakimzadeh.2020. 

  از  گیریبهره ،  آموزاندانش  برای شبکه  به  اتصال مشکالت رفع ها وتوجه به زیرساخت

و توانمندسازی معلمان در  (تصویری صوتی،  ویدئویی،  نوشتاری،)  چندگانه  محتوا  ارائه  هایشیوه

ود خ دلخواه شیوه در تکلیف ارائه برای آموزاندانش به انتخاب اجازه دادن حوزه تولید محتوا آفالین،

اندیشی میان و هم ( مداوم حداقل یا) فوری بازخوردهای ارائه ها،پذیری در ارزشیابیو افزایش انعطاف

 ارتباط فقدان آموز را ارتقا دهد. بایدتواند پویایی محیط آموزش و انگیزه دانشمدرسان  می

 ویریتص هایفناوری قابلیت با همراه یادگیری محیط شدن ترتعاملی نظیر شرایطی با چهرههبچهره

. ندکفراگیران را ایجاد می سوی از خالق هایایده بروز اجازه مسئله، حل بر مبتنی آموزش. شود جبران

(kian.2015; Snelling & Fingal 2020; Armstrong-Mensah & Ramsey-White & Yankey & 

Self-Brown.2020 تغییر حاضر شرایط با همسو نیز گرامی معلمان آموزش نحوه شودمی ( توصیه 

 تواندمی جلسات آموزشی و کاهش زمان جذاب هایکلیپ و هافیلم از استفاده. شود متناسب و کند

 هاییویژگی هبباتوجه معلمان که است این توجهقابل نکات از یکی. کند کمک یادگیری کیفیت ارتقا به

 سکال در هاآن مشارکت  از مداوم طور به بایستمی ، نوجوانان در زیاد افکار پرش و پرتیحواس نظیر

 هاآن ارزشیابی در صحیحی مالک تواندنمی آموزاندانش حضوروغیاب به صرف توجه و گیرد بهره

 هر مشارکت اساس بر و ترم طول در کیفی صورتبه تواندمی نیز پایانی ارزشیابی نحوه لذا. باشد

 .یابد اختصاص پایانی امتحان نمره به کمتری سهم و گیرد انجام آموزدانش

 mohajer Baad) جوانان و نوجوانان در افسردگی و اضطراب افزایش و کرونا میان ارتباط بهباتوجه

& et al.2021; Ali Akbari Dehkordi & Isazadeh & Aghajan Begloo .2020)  شود توصیه می

داشته  قرنطینه دوره در آموزاندانش  روان سالمت وضعیت به تریدقیق رسیدگی مدارس مشاوران

  ای ارجاع دهند.آموزان را برای دریافت خدمات مشاورهباشند و در صورت لزوم دانش

 وجود همچنان ها یپاندم سایر بروز خطر و نیست یریگهمه پایان کرونا ویروس شیوع شک بدون

 دها،تهدی رفع و ضعف نقاط کاهش وها فرصت از گیریبهره و قوت نقاط تقویت با است شایسته .دارد

 توسط آتی یهابحران در و تبدیل ارزشمند یاتجربه به اخیر یهاماه در شده آموخته یهادرس

 .شود استفاده الگو عنوانبه مسئوالن و معلمان 
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 مالحظات اخالقی

ای مرتبط با این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخالق حرفه در جریان اجرای

ها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین رعایت ها، سازمانموضوع پژوهش از جمله رعایت حقوق آزمودنی

نامه آگاهانه های رضایتدر مطالعه حاضر رعایت شده و فرم پیروی از اصول اخالق پژوهششده است. 

 .ها تکمیل شدتمامی آزمودنیتوسط 

 حامی مالی

 .های مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شدهزینه

 تعارض منافع

این مقاله قباًل در هیچ . بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است

چاپ به فصلنامه تدریس ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است و صرفًا جهت بررسی و نشریه

 پژوهی ارسال شده است.
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