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Abstract 

The Covid-19 pandemic is a threat to human health and and has fundamentally 

changed many human activities. Since November 2019, the world has been 

facing a crisis called Covid-19, which has created an emergency for different 

countries, especially for their education system. Covid-19 Pandemic has 

disrupted the education systems of most countries. Social distancing, the school 

closure or the reduction in the frequency of face-to-face teaching, and the 

expansion of online teaching are some of the effects of the Covid 19 pandemic. 

During the pandemic, most parents prevented their children from attending 

school because they feared they and their children would be infected with the 

Corona virus. In such a situation, home-based education was the most 

appropriate option to maintain the health of students on the one hand and the 

continuation of their education and learning on the other hand. Home-based 

education created a situation in which parents entered their children's education 

and learning cycle for a long time. This phenomenon created a new educational 

order in which students did not stop their education.The aim of the present study 

was to investigate primary school students' mothers' experiences of home-

schooling during the Covid-19 pandemic. 

The present qualitative study was carried out using a phenomenological strategy. 

The study population was all mothers of Zanjan students in primary schools. It 

should be noted that during the Covid 19 pandemic, especially in the elementary 

school, mothers were more involved in their children's teaching-learning process 

than fathers for a variety of reasons. Therefore, in the present study, participants 

were selected from among mothers. From this population, 15 individuals were 

selected as participants in the study using purposive sampling (chain sampling). 

Semi-structured (in-depth) interviews were used to collect data. The average 
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interview time was about 90 minutes, and the interview process continued until 

reaching data saturation. The interviews were conducted on Google Meet after 

making the necessary arrangements and were recorded after obtaining 

interviewees’ permission. Data analysis was carried out using thematic analysis. 

To perform validity assessment, peer review and member checking methods 

were used. To perform the peer review method, contacts were made with some 

individuals with sufficient experience and expertise in qualitative research 

methods, and their opinions on research design, data collection, and analysis was 

obtained. Regarding the member checking method, the interview text was coded, 

and interview analysis results were provided to several of the interviewees to 

revise them and comment on them. Most of the interviewees expressed 

satisfaction with the research process. To evaluate the research reliability, the 

interview text was coded by three anonymous individuals. The result showed 

85% agreement between the coders and the relative stability of the responses 

was confirmed. 

The research findings identified nine organizing themes as follows: 1) mothers' 

mental and attitudinal preparations; 2 teaching and learning platforms; 3) 

technological literacy for mothers and students; 4) guiding children's learning 

assignments; 5) supporting teachers' teaching; 6) supporting teachers' evaluation; 

7) psychological status of mothers and children; 8) time in virtual teaching and 

learning; and 9) mothers' relationship with school agents (teacher, principal, 

assistants and counselor). 

The results showed that home-schooling is a complex and challenging 

phenomenon for mothers. After the widespread closure of schools, mothers 

found themselves in a challenging and unfamiliar situation due to a lack of 

preparation for home-schooling. Although mothers were initially forced to 

accept home-based education, they were concerned about the adverse effects of 

reducing their child's social interactions. Although mothers gradually improved 

their capacity for home-based education, they found face-to-face school 

education to be an irreplaceable element for elementary school students. At the 

beginning of the virtual teaching, due to the lack of a suitable platform, the 

teaching and learning process was followed on social networks such as 

WhatsApp. With the launch of the "SHAD" platform, the formality and order of 

the classrooms increased. This platform, due to its relatively diverse facilities, 

somewhat increased the quality of teaching and learning process. In addition to 

the above, the findings showed that mothers did not receive the necessary 

training on how to use the teaching platform. The findings also showed that 

mothers guided their children step by step in homework such as math.Some 

mothers showed impatience due to their children's lack of motivation to do their 

homework. Mothers were unfamiliar with teaching methods to their children at 

the beginning of home schooling. Gradually, through gaining experience, self-
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learning, and the use of digital learning resources, their skills in supporting and 

complementing teacher teaching increased. According to the findings, mothers 

were actively involved in evaluating their children's learning. Although 

mothers's anxiety and stress were greater than their children in the formative and 

final evaluations, they controlled themselves and tried to reduce their children's 

stress. Despite the various concerns of mothers during the Covid-19 pandemic, 

they tried to create a relatively good learning environment for their children at 

home. The results showed that during the Covid-19 pandemic, formal teaching 

time decreased but informal teaching time increased. This, in turn, created 

challenges in the mothers' life program. Finally, the findings showed that 

mothers have a better relationship with teachers in "home based education" than 

in "school based education". They frequently consulted with the teacher about 

their children's learning difficulties. Mothers' relationship with the school 

principal was purely administrative. The lack of a psychologist or counselor at 

school prevented some mothers from receiving specialized help in dealing with 

their children's mental disorders. 

Despite all the shortcomings and limitations of the Covid-19 pandemic, it 

provided opportunities for parents to enter the learning cycle more seriously and 

experience a new form of interaction with their children and teachers. Home- 

based education requires parental preparation; Providing the necessary software 

and hardware facilities; Psychological support; providing a suitable cultural 

background and so on. If these requirements are met, then effective learning 

opportunities will be provided for students, especially in emergency and crisis 

situations. 

Keywords: Home-schooling, Primary School students' Mothers' Experiences, 

Covid-19 Pandemic 
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در  "مدرسه در خانه"موزان دوره ابتدایی از پدیده آفهم تجارب مادران دانش

 ۱۹-گیری کوویدطول همه

 ۱*رحمت اله خسروی

 چکیده 

 گیریطول همه خانه دردر  آموزش فرآیند ابتدایی درباره آموزان دورهمادران دانش تجارب هدف پژوهش حاضر، فهم

آموزان مدارس ی پژوهش کلیه مادران دانشاست. روش پژوهش، کیفی از نوع پدیدارشناسی است. جامعه 19-کووید

نفر از  15ای، درنهایت، تعداد گیری هدفمند از نوع زنجیرهعادی دولتی شهر زنجان بودند که با استفاده از روش نمونه

ی نیمه ساختارمند)عمیق( ها از ابزار مصاحبهر تحقیق شرکت کردند. برای گردآوری دادهد رسانعنوان اطالعها بهآن

های مصاحبه با استفاده از داده وتحلیلتجزیهها، ادامه یافت. ی اشباع پاسخها تا مرحلهاستفاده شد و مصاحبه با نمونه

کدگذاری متن  باپایایی کنندگان و مشارکتبازبینی توسط همکاران و طریق روایی از روش تحلیل مضمون انجام شد. 

های پژوهش در نه مضمون سازمان یافتهگردید. ها توسط افراد ناشناس خارج از پژوهش انجام مورد از مصاحبه سه

بسترهای آموزش و  .2ذهنی و نگرشی مادران،  های. آمادگی1دهنده، تجارب مادران  را بدین شرح مشخص کرد:  

. 6. پشتیبانی از تدریس معلم، 5. هدایت تکالیف یادگیری فرزندان، 4مادران و فرزندان، یناورسواد ف. 3یادگیری، 

زمان . 8شناختی مادران و فرزندان ، وضعیت عاطفی و روان .7های فرآیندی و پایانی معلم، پشتیبانی از ارزشیابی

 ونان و مشاور مدرسه(.. ارتباط مادران با عوامل مدرسه)معلم، مدیر و معا9های مجازی و آموزش

 آموزان دوره ابتدایی، دانش19 -گیری کوویدآموزش در خانه، تجارب مادران، همههای کلیدی: واژه
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 مقدمه 

از  یاریبس اساسی در یموجب دگرگون بوده و سالمت افراد یبرا یدیتهد 19-دیکوو یریگمهه

مراکز  ویژهبه پرجمعیت هایمکان یلیتعطگیری، در پی این همه .شده است یانسان یهاتیفعال

که  ییویژه در کشورهامدارس به یلیتعطدرواقع، . قرار گرفتجوامع  بسیاری از تیاولودر ، یآموزش

گیری همهاز  یریجلوگ برای کافی یبهداشت یهارساختیزبه نسبت دانش آموزان هر مدرسه فاقد 

در  ،کشور 193، آمارها نشان داد مدارس 2020لی. در آورپیدا کرد تضرورویروس کرونا بودند، 

کودک و  اردیلیم 57/1مدارس، یلیتعط بیترت نید. باندشده لیتعط 19-کوویدسبب  هب یسطح مل

. در (UNESCO, 2020 )قرار داد ریثأآموزان را تحت تدانش یجهان تجمعی از ٪91 باًینوجوان، تقر

 1398از اوایل اسفندماه  ، مدارسیماریب نیبه ا انیمبتال نینخست ییپس از شناسا زین رانیا

 ,Abasiبه شیوه مجازی تغییر جهت داد) ها از شکل حضوریتعطیل شد و آموزش یصورت رسمبه

Hejazi & Hakimzadeh, 2020; Khosravi, & ghasemi, 2022 .) سبببه  نیاغلب والد 

کردند. والدین ی میریدر مدارس جلوگ هاآناز حضور  ،یماریبه ب خود و فرزندان ابتالیاز  ینگران

های خود و خانواده نسبت به ابتال به ویروس، فضای ها و اضطراببایست عالوه بر مدیریت نگرانیمی

با  .(Xu & Yu, 2020کردند و این بسیار چالش زا و دشوار بود)در خانه ایجاد می آرام برای فرزندان

آموزان جهت حفظ سالمت دانش نهیترین گزآموزش در خانه مناسب ،هایجادشد طیتوجه به شرا

دیگر، پس از تعطیلی بیانحساب آمد. بهدیگر به تداوم تحصیل و یادگیری از طرفو طرف ازیک

داشتن جریان های حضوری، آموزش مجازی در خانه، بهترین بدیل ممکن برای زنده نگهآموزش

 (.Bozkurt et al., 2020یادگیری شد) -یاددهی

نیز وجود داشته و به دالیل  19گیری کوویدکه آموزش در خانه قبل از همهذکر ایننکته قابل    

 Tanدادند. برای مثال ای ترجیح میها این نوع آموزش را بر آموزش مدرسهمختلف برخی خانواده

گیری خصوصی، ها برای ایجاد محیط یادخاطرنشان کرده است که برخی از خانواده،  (2019)

های اخالقی و دینی موردنظر، ترویج ازحد مدارس، القای ارزشهای بیشاجتناب از ارزشیابی

والدین جهت توجه ویژه به از یک منظر دیگر، دهند. دوزبانگی به فرزندانشان در خانه آموزش می

ر بینایی و شنوایی فعالی، اختالل داختالالتی مانند اختالل اوتیسم، اختالل یادگیری، اختالل بیش 

آنچه در حال (. Slater, Burton, & McKillop, 2020دهند)فرزندان خود را در خانه آموزش می

حاضر پدیده آموزش در خانه را نسبت به قبل متمایز کرده، تغییر دامنه مفهومی و فراگیرتر شدن 

طور والدین به های رسمی از مدرسه به خانه منتقل شد،آن است. بدین معنا که وقتی آموزش

های غیررسمی آموزش نیز ها همراهی و پشتیبانی کرده و در زمانمعلمان را در این آموزشگسترده، 

 19-گیری کوویددرگیر امر آموزش و یادگیری فرزندانشان شدند. درواقع، همه توجهیقابل طوربه
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خه آموزش و یادگیری ای وارد چرسابقهصورت بیشرایطی را حاکم کرد که تحت آن، والدین به

ها خلق کنند. فرزندان شده و نظم تعلیم و تربیتی جدیدی را برای جلوگیری از توقف تحصیل آن

توجهی برای والدین و فرزندانشان در پی های قابل، مزایا و فرصت19-آموزش در خانه در دوره کووید

-یادگیری فرزندان در دوره همهمشارکت مستقیم والدین در فرایند آموزش و  ترین مزیتِدارد. مهم

اند، آگاهِی عمیق اشاره کرده Daniela, Rubene & Rudolfa (2021)طور که گیری کرونا، همان

طور ها، مشکالت و نحوه یادگیری فرزندان است. عالوه بر این، همانوالدین در خصوص نیازمندی

ای ه نسبت به آموزش مدرسهاند، آموزش در خانیادآوری کرده  Ren & Phongastha (2021)که

ها، رغم این مزیتآموزان سازگارتر است. علیپذیری بیشتری دارد و با نیازها و شرایط دانشانعطاف

های جدی روبرو گیری کرونا، والدینی که شرایط آموزش در خانه را نداشتند با چالشدر دوره همه

بودن از ابزارهای فناوری مناسب، عدم شدند. شرایطی چون درگیری والدین در امرارمعاش، محروم 

دسترسی به اینترنت یا دسترسی ضعیف به آن، سواد فناوری ناکافی و عدم آموزش والدین در این 

 ,.Andrew et al)های زیادی برای والدین در پروژه آموزش در خانه ایجاد کرده استزمینه، چالش

2020; Ribeiro et al., 2021; Agaton & Cueto, 2021; Garbe et al, 2020 ; Putri et al., 

2021   .) 

های جمعی های مجازی در بستر رسانهدر ایران، بالفاصله آموزش 19 -گیری کوویدبا آغاز همه    

که در ابتدای های اجتماعی شروع شد. توضیح بیشتر اینرسانمانند تلویزیون)شبکه آموزش( و پیام

آموزان وجود نداشت. اواخر برای آموزش و یادگیری دانشگیری کرونا، بستر ملی مشخصی همه

عنوان یک شبکه ملی برای آموزش دانش آموزان رونمایی به "شاد"شبکه  1399ماه سال فروردین

  ها قرار گرفت.آموزان و اولیاء آنطور رسمی مورداستفاده معلمان، مدیران مدارس، دانششد و به

قرار  ریثأتحت ت را و والدین آموزاندانش یطور گسترده زندگبه که تعطیلی مدارسبا توجه به این

ها ایجاد کرده، انجام پژوهش درباره فرآیند آموزش ه و نظم تعلیم و تربیتی جدیدی برای خانوادهداد

آموزان در و یادگیری در خانه، اهمیت بسزایی دارد. در حال حاضر، عواملی چون تراکم باالی دانش

های بهداشتی نامناسب، واکسیناسیون ناکافی ویژه مدارس شهری، زیرساختبهبسیاری از مدارس 

افراد بالغ جامعه، نبود واکسن برای سنین پایین ازجمله دالیل عدم بازگشایی مدارس به شکل 

رو، انجام روند. ازاینحضوری و تداوم آموزش و یادگیری به شکل مجازی در خانه به شمار می

وپرورش گیرندگان حوزه آموزشگذاران و تصمیمرای والدین، معلمان، سیاستپژوهش در این زمینه ب

ها و شرایط، ویژگیکه با  کندیکمک م نیبه والد ییهاپژوهش نیچن یهاافتهی. اهمیت فراوانی دارد

قرار  یلیتحص یهابیشوند تا فرزندانشان کمتر در معرض آس شناآبیشتر آموزش در خانه  استلزامات

پژوهش در شود، یم مدرسه انجاممعلمان  با مشارکت "آموزش در خانه" کهتوجه به این . بارندیگ
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آشنا  بیشتر نوع آموزش نیهای اها و محدودیتبا فرصت زین کند تا معلماناین زمینه کمک می

کنند.  جادیا یراتییتغ تعامالت خود با والدیندر  ،آموزاندانش یریادگی تیفیبهبود کبرای  و شوند

 زیوپرورش نآموزشگیرندگان و تصمیم گذاراناستیسهایی، براین، با انجام چنین پژوهشعالوه

نموده و متناظر با آن،  یابیو ارز لیمختلف تحل یایرا از ابعاد و زوا نیتجارب والد توانندیم

در درنهایت، پژوهش درباره تجارب والدین از آموزش  کنند. لیخود را تعدو تصمیمات  هاسیاست

 کند. ای درباره ادامه روند پشتیبانی والدین در دوران پساکرونا فراهم میهای ارزندهخانه، داده

، پیرامون فرآیند آموزش و یادگیری در خانه مطالعاتی در دنیا صورت 19 -گیری کوویداز آغاز همه

 شود. ها ارائه میای از آنگرفته است که در ادامه خالصه

 Garbe et al (2020) در پژوهشی تجارب والدین درباره آموزش از راه دور فرزندانشان در طول

نفر  122را از طریق پیمایش برخط موردمطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد، از  19 -گیری کوویدهمه

شدن با برخی مشکالت، با رغم مواجهدرصد والدین علی 3/89پدر(،  6مادر و  116دهنده)پاسخ

درصد از والدین  3/62موافق بودند. همچنین  19-گیری کوویدیلی مدارس در طول همهسیاست تعط

روزانه بیش از یک ساعت از زمان خود را به پشتیبانی فرزندانشان در طول تعطیلی مدارس صرف 

های مجازی در چهار مضمون به ترتیب ها، مشکالت والدین در آموزشاساس یافته اند. برکرده

نبود انگیزه کافی برای "، "های والدینیدشواری ایجاد تعادل میان مسئولیت" فراوانی، شامل

و  "افزاری و اینترنتمحدودیت دسترسی به منابع و امکانات سخت"، "یادگیری در فراگیران

ها و ای نگرشدر مطالعه Dong, Cao & Li (2020)است.  "نگرانی نسبت به نتایج یادگیریدل"

والدین چینی را درباره یادگیری مجازی کودکان خردسال در طول از نفر  3275های دیدگاه

آوری و تحلیل کردند. نتایج نشان داد والدین از طریق پیمایش برخط جمع 19-گیری کوویدهمه

داشته و یادگیری سنتی را برای دوران کودکی  های برخطعموماً عقاید منفی نسبت به یادگیری

الدین در برابر یادگیری مجازی کودکانشان، سه دلیل عمده داشت: مفید ارزیابی کردند. مقاومت و

وقت و نقص دانش  ناکافی کودکان خردسال، کمبود 1های یادگیری مجازی، خودتنظیمیکاستی

 یامطالعه درCahapay (2021)ای والدین برای پشتیبانی یادگیری مجازی است.  حرفه

 بحران طی کودکان آموزش والدین را از مشارکت درتجارب  پدیدارشناختی به وسیله مصاحبه،

 والدین شده موجب 19-دوره کووید در بنیادی تغییرات که داد نشان نتایج. احصاء کرد 19-کووید

این  در رسمی آموزش اینکه به با توجه. کنند ایفا فرزندانشان یادگیری جریان در جدیدی نقش

این موضوع  تأثیر تحت هاخانواده زندگی ابعاد از بسیاری گیرد،می صورت خانه در و دور راه از دوره،

                                                      
1. Self-regulation 
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 زمانمدت در را خود باید و نداشتند کافی آمادگی گیریهمه ابتدای در والدین. قرار گرفته است

 نبود ازجمله ساختاری مشکالت با والدین از بسیاری. کردندمی آماده خانه در آموزش برای کوتاهی

. داشتند یادگیری ضعف -هیدفرایند یاد خصوص در والدین از برخی. بودند مواجه باثبات اینترنت

 بود و مدرسه از متفاوت خانه در آموزش در فرزندان رفتار که کردند بیان والدین از دیگر برخی

. است داشته همراه به نیز هاییمزیت خانه در آموزش ها،چالش وجود کنار در. کردندهمکاری نمی

 گیریهمه دوره در والدین. است فرزندانشان با والدین ارتباط میزان افزایش هااین مزیت از یکی

 عاطفی ارتباط مشارکت، این و داشتند فرزندان یادگیری فرایند در بیشتری مشارکت 19-کووید

 . است داده افزایش را آنان

Parczewska (2020) کوویددر دوره  "آموزش در خانه"پیرامون  نیجارب والدت یدر پژوهش-

شهر بزرگ،  کیساکن در  یلهستان نیوالد 278متشکل از  یگروه با شیمایپ کی را از طریق 19

توجهی از قابل تعدادکه  دادنشان  هایافتهاست.  گردآوری کردهحومه شهر  کیشهر کوچک و  کی

از  های مربوط به آموزش در خانه را بیشو مسئولیت کرده فیموجود را دشوار توص تیوضع نیوالد

کمک  نیاند که حاعتراف کرده نیاز والد درصد 61/35 کهطوریاند. بههای خود عنوان کردهتوانایی

معموالً به  نیوالد. داشتند یو خشونت کالم کرده یدیاحساس ناام فیتکالانجام به فرزندانشان در 

درصد(  70والدین)اغلب . نداشتند نانیفرزندان در خانه، اطم آموزش در و شایستگی خود تیصالح

از لحاظ  ، ابراز نگرانی کردند.فرزندشان داشته لیدر تحص یمنف ریتأث 19-وویدک روسیو کهاز این

های دشوار و در نحوه درک موقعیت نیوالد انیمتوجهی های قابلو محل سکونت،  تفاوت تیجنس

کنار  سیتدر یهاتیبا مسئول دراناز پ شتریمادران بدر این راستا، . دیکنار آمدن با آن مشاهده گرد

کردند، توجهی از والدینی که در شهر کوچک یا حومه شهر زندگی میهمچنین درصد قابل .اندآمده

شرایط آموزش در خانه را دشوارتر از والدین ساکن شهر بزرگ، ارزیابی کردند. در پژوهشی دیگر، 

Brom et al  (2020) آمدن  نهم را در خصوص نحوه کنار آموزان پایه اول تاتجارب والدین دانش

آوری کردند. نتایج نشان ها با فرآیند آموزش فرزندانشان در خانه از طریق پیمایش برخط جمعآن

ها کنند به آنکه فرزندانشان صرف درس خواندن می زمانیدرصد والدین حداقل نصف مدت 66داد 

درصد  13درصد  مناسب  و  45زیاد،  ها رادرصد والدین حجم درس 43کنند. ها کمک میدر درس

، کمبود وقت، کمبود آن را کم، ارزیابی کردند. برخی والدین با مشکالتی نظیر مشکالت فناوری

رو بودند. و دانش در تدریس و همچنین مشکالتی در تشویق فرزند به درس خواندن روبه مهارت

کند و کمتر به ارائه ش آموزان تعیین میبرخی والدین بیان کردند که معلم تکالیف بیشتری برای دان

کنند که درصد از والدین فکر می 91ها، پردازد. با همه اینبازخورد و برقراری تعامل با کودکان می

 Bubb & Jonesاند. یافته دستهمو به توفیقاتی  وبیش با شرایط آموزش در خانه کنار آمدهکم
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آوری در نروژ جمععلمان و والدین را از آموزش در خانه آموزان، مدر پژوهشی، تجارب دانش (2020)

ها نشان داد شناخت دوسوم والدین درباره یادگیری اند. در بخش تجارب والدین یافتهکرده

براین، فرزندانشان در آموزش متمرکز بر خانه نسبت به آموزش در مدرسه بیشتر شده است. عالوه

توانند به فرزندانشان در دروس ت به گذشته بهتر میکنند نسببیش از نیمی از والدین حس می

که طوریمختلف کمک کنند. همچنین والدین رابطه خوبی با معلمان در آموزش در خانه داشتند به

ها اذعان کردند که این ارتباط در طول آموزش در خانه بهتر شده است. حدود نیمی از آن

Bhamani et al (2020)  والدین از آموزش در خانه و مدیریت آن در دوره در پژوهشی تجارب

های این پژوهش،  تجارب والدین در سه مضمون اساس یافتهبر . را احصاء کردند 19-کووید

تأثیر آموزش مجازی در یادگیری فرزندان: والدین تعطیلی ناگهانی مدارس  -1بندی شده است: طبقه

دگی فرزندانشان ابراز  نگرانی کردند. همچنین والدین زا تلقی و از بابت تغییر روال عادی زنرا آسیب

از تغییر ناگهانی آموزش حضوری به مجازی و کاهش تعامالت با همساالن و درنتیجه کاهش رشد 

های برخط را در پشتیبانی مدارس: والدین شروع کالس -2عاطفی و اجتماعی فرزندان، نگران بودند. 

اند اند. آنان اشاره کردهزش و یادگیری برای فرزندان دانستهراهی برای تداوم آمو 19-شرایط کووید

آموزان از های برخط عالوه بر تدریس محتوای دروس به آگاه کردن دانشکه معلمان در کالس

راهبردهای مورداستفاده مراقبان  -3اند. و اهمیت اقدامات پیشگیرانه نیز پرداخته 19-بیماری کووید

ل نشدن برنامه روزانه فرزندانشان جدول زمانی یادگیری: والدین برای مخت در خانه برای پشتیبانی از

اند. والدین به دلیل نظر گرفته برای انجام تکالیف یادگیری و زمان استراحت و خواب در

های خالقانه مانند کارهای ، برای فرزندانشان فعالیت19-شده در شرایط کوویدهای اعمالمحدودیت

های والدگری در تیفعال یدر پژوهشLee et al (2020)  تدارک دیدند. دستی و کارهای هنری

را از طریق پیمایش آنالین موردمطالعه قرار  19-دیکووی ریگهمه یط در خانه مبتنی بر آموزش

 یریگشان از زمان همهاناند که فرزندکرده اظهار نیوالد سومیکاز  شیبها، دادند. بر اساس یافته

اند از اند. بیشتر والدین اذعان کردهتحرک شدهافسرده و منزوی و از نظر فیزیکی کمکرونا غمگین، 

درصد  40 اند.توجهی را صرف مراقبت عمومی و درسی از فرزندانشان کردهگیری، زمان قابلآغاز همه

داشتند که این موضوع  دیشد ایاضطراب متوسط  نیوالددرصد  9/39و  دیشد یافسردگ نیوالد

شان با فرزندانشان را تحت تأثیر قرار داده و نوع مواجههآموزش در خانه  یبرا شانیمادگآتداوم 

آموزش در خانه و  یمهم برا یعامل نیسالمت روان والددر این تحقیق نتیجه گرفته شده که . است

های در پژوهشی، پاسخ Thorell et al (2021) است. 19-ی کوویدریگسالمت کودک در دوره همه

نفر از والدین که صاحب یک  4718نفر از والدین که صاحب یک فرزند دارای سالمت روان و  2002

نفر(،  1436نفر(، سوئد) 508فرزند بدون سالمت روان بودند را از هفت کشور اروپایی انگلستان)
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نفر( در  794و ایتالیا) نفر( 1662نفر(، آلمان) 324نفر(، هلند) 508نفر(، بلژیک) 1491اسپانیا)

آوری کردند. بسیاری از والدین از تأثیرات منفی خصوص تجارب مربوط به آموزش در خانه جمع

آموزش در خانواده بر خود و فرزندانشان سخن گفته و کیفیت آموزش در خانه را  به دلیل پشتیبانی 

بتی از آموزش در خانه را گزارش اند. برخی والدین نیز تجارب مثناکافی مدارس پایین ارزیابی کرده

اند. در بیشتر کشورها ارتباط با معلمان محدود و مسئولیت عمده آموزش در خانه به عهده کرده

اند که میزان اضطراب، نگرانی، انزوای اجتماعی و درگیری خانگی والدین بود. والدین بیان کرده

های دارای فرزند ای مختلف و خانوادههای چندانی میان کشورهافزایش یافته است. همچنین تفاوت

های خانه دیده نشده است. درنهایت مطابق نتایج با سالمت روان و بدون سالمت روان در آموزش

مدت خواهد بود و منجر به افزایش پژوهش، تأثیرات نامطلوب آموزش در خانه احتماالً طوالنی

گاه والدین درباره موانع و در پژوهشی دید Abuhammad (2020)ها خواهد شد. نابرابری

را موردمطالعه قرار داد. در این پژوهش  19-گیری کوویدهای یادگیری از راه دور در طول همهچالش

والدین درباره آموزش در خانه در چهار مضمون موانع شخصی، موانع  بوکفیسپست  284محتوای

ها مربوط به داد بیشتر پست بندی شد. نتایج نشانموانع اقتصادی طبقهفنی، موانع منطقی، و 

درصد(،  33/48درصد(، کمبود تجربه) 36/52مشکالت شخصی از قبیل کمبود آموزش و پشتیبانی)

درصد( بود. والدین  از عدم دریافت آموزش در خصوص  17/24ای)و ارتباط ناکافی با افراد حرفه

اند. برخی والدین راز نگرانی کردهها و مواد یادگیری در آموزش از راه دور ابچگونگی استفاده از روش

قادر به مدیریت فناوری برای آموزش از راه دور نبودند که مانعی برای آموزش کارآمد در خانه بود. 

همچنین والدین با سطح تحصیالت پایین احساس کردند که قادر به کمک به فرزندانشان نیستند. 

ت که مواردی نظیر کمبود بودجه برای درصد( مربوط به موانع فنی اس 20/58بیشترین مشکالت)

درصد( و عدم دسترسی مناسب به  66/38ها)ها و هزینه باالی نگهداری آنخریداری دستگاه

های ناکافی شود. موانع منطقی هم شامل آمادگیدرصد( را شامل می 34/20اینترنت)

به نیازهای  کفایت یادگیری از راه دور برای پاسخگوییدرصد( و عدم52/19آموزان)دانش

است. درنهایت موانع اقتصادی هم شامل مواردی چون  ناتوانی از خرید درصد(  18/7آموزان)دانش

   درصد( است.  27/18های خدمات اینترنت)درصد( و پرداخت هزینه 63/31ابزارهای فناوری)

-دیکوو گیریهمهبا  زمانهمگفت،  دیبا پژوهش حاضر دارمسئله تیمشکل و موقع فیدر توص

 نی، آموزش در خانه با حضور والدتحصیلی مدارس در تمام مقاطع یسراسر یلیو تعطدر ایران  19

آموزش به فرزندانشان  ندیدر فرآ نقش چندانی ،یماریب نیا گیریهمهقبل از  نیوالداکثر  آغاز شد.

های حضوری شبا تعطیلی آموزبود.  معلم مدرسه عهده بر آموزان عمدتاً دانشآموزش و  نداشتند

کننده عنوان عنصری تعیینوالدین بهکه طورینظام تعلیم و تربیت آرایش جدیدی به خود گرفت، به
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ی شدند، هرچند ورود به این فرآیند، ناگهانی بود. در ریادگیآموزش و  فرایندوارد  طور گستردهبه

 -گیری کوویددر دوره همه "آموزش در خانه"پژوهش حاضر ابعاد و زوایای تجارب مادران از پدیده 

آوری و تحلیل شده است. در این راستا پرسش اصلی پژوهش این است که تجارب در ایران جمع 19

هایی دارای چه ابعاد و ویژگی 19 -گیری کوویددر طول همه "آموزش در خانه"ی مادران از پدیده

 اند از: های ویژه برگرفته از پرسش اصلی نیز عبارتاست؟ پرسش

چگونه  19-گیری کوویددر طول همه فرایند آموزش در خانه درمادران  یآمادگ. وضعیت 1

 است؟

چگونه  19-گیری کوویددر خانه در طول همه آموزش بستر مورداستفاده برای تیوضع.  2

  است؟

 19-کووید گیریهمه طول در خانه در آموزش فرایند در فرزندان و مادران فناوری سواد . وضعیت3

 ؟استچگونه 

 طول در خانه در آموزش در فرزندان یادگیری تکالیف هدایت از حیث مادران . وضعیت4

 چگونه است؟ 19-کووید گیریهمه

 گیریهمه طول در خانه در آموزش فرایند در معلم تدریس از مادران پشتیبانی . وضعیت5

 چگونه است؟ 19-کووید

 گیریهمه طول در خانه در آموزش فرایند در معلم ارزشیابی از مادران پشتیبانی وضعیت .6

 چگونه است؟ 19-کووید

-همه طول در خانه در آموزش فرایند در فرزندان و مادران شناختیروان و عاطفی وضعیت .7

 چگونه است؟ 19-کووید گیری

 چگونه است؟ 19-کووید گیریهمه طول در خانه در آموزش فرایند در زمان آموزشی وضعیت. 8

-کووید گیریهمه طول در خانه در آموزش فرایند در مدرسه عوامل با مادران ارتباط وضعیت. 9

 چگونه است؟ 19

 شناسی پژوهش روش

ها از آوری دادهجمع برای انجام شده است.سی دارشنایپداز نوع  یفیکبا روش حاضر  ژوهشپ

آموزان مدارس کلیه مادرانِ دانش، پژوهشه ( استفاده شد. جامعقیساختارمند)عممهین مصاحبه ابزار

ویژه در دوره به 19 -گیری کوویدکه در طول همهذکر ایننکته قابل عادی دولتی شهر زنجان است.

اند مادران به دالیل یادآوری کرده Petts, Carlson, & Pepin (2020)طور که همانابتدایی، 

 -تری در فرایند یاددهیران نقش پررنگنسبت به پد -ازجمله به دالیل فرهنگی و اقتصادی -مختلف
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کنندگان پژوهش از میان مادران در مطالعه حاضر، شرکت روازایناند. یادگیری فرزندان  داشته

 گیرینمونهبا  های مناسبرسانعنوان اطالعمادران بهنفر از  15صورت که اند. بدینانتخاب شده

پس از تدوین پروتکل  .ایند تحقیق شرکت کردندفر در ایگلوله برفی یا زنجیرهاز نوع  هدفمند

تا انجام گرفت و  1میتدر بستر گوگل مصاحبه ندیفراکنندگان، مصاحبه و هماهنگی با شرکت

زمان مصاحبه با هر یک از طور متوسط مدتبهکرد.  دایادامه پ هاپاسخ اشباع به دنیرس

ضبط و  شوندگانمصاحبهها با کسب اجازه از مصاحبهدقیقه بود.  90شوندگان حدود مصاحبه

روایی پژوهش با . گردیدوتحلیل تجزیه ،مضمون لیبه روش تحلپیاده شده  هایداده سازی شد.پیاده

در شد.  انجامکنندگان وسیله مشارکتبه ینیبازبهمچنین و  رانتوسط همکا ینیاز روش بازب استفاده

 داشتند،تجربه و تخصص  یفیک قیروش تحق در زمینهکه  انیبازبینی توسط همکاران، با همکار

وسیله به ینیبازب در .نظر شدتبادل هاآن لیو تحلها دادهآوری جمعدرباره دقت و کیفیت 

چند نفر از  اریدر اختها ها، مضامین و یافتهکدگذاریها، متن مصاحبه زیکنندگان نمشارکت

را  یضرور لیتعد ای رییهرگونه اصالح، تغا خواسته شد ت هاو از آن گرفت قرارشوندگان مصاحبه

نیز با استفاده از پژوهش  ییایکردند. پا تیکار ابراز رضا فرایند و برآیند از آنان شتریکه بد اعمال کنن

 و شد انجامکه عضو پژوهش نبودند،  یفرد ناشناس توسط سهمتن سه مصاحبه  یروش کدگذار

 .دیگرد تأییدها پاسخ یثبات نسب، کدگذاران نیبدرصدی  85با توافق  که این بود جهینت

 های پژوهش یافته

گیری در طول همه "آموزش در خانه"ی تجارب مادران از پدیده پژوهش: پرسش اصلی

  هایی است؟دارای چه ابعاد و ویژگی 19 -کووید

های کد اولیه با احتساب کدهای تکراری از پاسخ1121درمجموع  ،پرسش نیپاسخ به ا یبرا

مضمون  9مضمون پایه،  103آموزان، استخراج شد و در مراحل بعدی این کدها به مادرانِ دانش

 هایجدولدر  یادشده نیاز مضام کیهر  اتیجزئسازمان دهنده و یک مضمون فراگیر تبدیل شدند. 

 .، آورده شده است9الی  1های ویژه خ  به پرسشبه ترتیب جهت پاس 9الی  1شماره 

  

                                                      
1. google meet 
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 ۱۹-گیری کووید: وضعیت آمادگی مادران در فرایند آموزش در خانه در طول همه۱جدول شماره

 مضمون فراگیر مضمون سازمان دهنده مضامین پایه

 ورود ناگهانی اکثر مادران به آموزش در خانه 

 های کار با فناوری توسط اکثر والدین عدم دریافت آموزش

 تجربه بسیار اندک اکثر مادران از آموزش در خانه 

گیری ورود ناقص اکثر مادران به آموزش فرزندان در همه

 19-کووید

 ناگزیری در پذیرش آموزش در خانه توسط مادران 

 های حضوری افسوس اکثر مادران نسبت به تعطیلی آموزش

عنوان های مجازی در شرایط کرونا بهدادن به آموزش تن

 بهترین نوع آموزش 

 تمایل برخی مادران به آموزش ترکیبی)حضوری و مجازی(

نگرانی نسبت به موفقیت تحصیلی فرزند در آموزش در دل

 خانه 

 نگرانی اکثر مادران نسبت به ابتال به کرونا دل

 فرزندشان نگرانی اکثر مادران از کاهش تعامالت دل

نشدن در مقام معلم  نگرانی برخی مادران از پذیرفتهدل

 توسط فرزندان 

نگرش منفی اکثر مادران نسبت به آموزش در خانه در  

 اوایل کرونا

آمادگی)ذهنی، نگرشی 

 شناختی( مادرانو روان

تجارب  مادران از 

فرایند آموزش در 

خانه در طول 

 ۱۹-گیری کوویدهمه

های ( در پاسخ به پرسش ویژه نخست، درباره وضعیت آمادگی1همسو با مندرجات جدول شماره)    

ای زمینه... قبل از کرونا هیچ پیش"( گفت: 6شونده)شناختی مادران، مصاحبهذهنی، نگرشی و روان

لت ها دخادرباره نحوه آموزش به فرزندم نداشتم چون مدرسه تأکید داشت که ما در آموزش بچه

گیری کرونا خیلی ناگهانی وارد آموزش شدم. اوایل خیلی سردرگم بودم اما به مرور نکنیم. با همه

قبل از کرونا  صرفاً  تکالیف فرزندم رو ... "( اظهار داشت: 11شونده)مصاحبه ."زمان وضعیت بهتر شد

شب و اندکی  زمینه من در حد دیکتهعهده مدرسه بود، نه من. پیش کردم، آموزش بربررسی می

راهنمایی تکالیف بود ولی در دوران کرونا همراه فرزندم آموزش مجازی رو کامل دنبال کردم و در 

-... فرزندم بعد از اعالم همه"( تصریح کرد: 13شونده).  مصاحبه"بسیاری اوقات بهش آموزش دادم

داشتم. مدتی که  گیری کرونا به مدت یک هفته به مدرسه رفت و من از بابت کرونا خیلی استرس

صورت حضوری مدرسه رفتن من هم همراهش در مدرسه بودم. الکل و مواد ضدعفونی به مدرسه به

کردم. وقتی مدارس تعطیل شد، استرسم از بابت ابتالی فرزندم به برده بودم و به معلم کمک می
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من با آموزش ..  ."( گفت: 12شونده). مصاحبه"کرونا کمتر شد ولی همچنان نگران این شرایط بودم

مجازی کنار اومدم چون سالمتی فرزندم اولویت دارد. در شرایط کرونا اینکه فرزندم تو خونه درس 

جز پذیرش این شرایط ای بهبخوانه خیلی بهتر از اینه که مدرسه بره و مبتال بشه. درواقع چاره

ل  که یادگیری در آموزش نداشتیم. البته  نگرش من نسبت به آموزش مجازی منفی بود به  این دلی

کردم که آموزش ...  اوایل  فکر می"( بیان کرد: 3شونده)مصاحبه ."تر از آموزش حضوریهمجازی کم

شنوی بیشتری ها از معلم نسبت به مادر حرفپذیر نیست چون بچهفرزندم در خانه اصاًل امکان

خواند . گفتم فالن بخشو بخوان، نمییکرد، مثالً مدارند. اوایل دوران کرونا پسرم به حرفم گوش نمی

که  خطر ویروس کرونا وجود داشته باشه، اش بودم ولی تا وقتیدر کل نگران وضعیت تحصیلی

گیری کرونا اوایل همه... "( اظهار کرد: 10شونده).  مصاحبه"حاضرم به فرزندم در خانه آموزش بدم

تر شد، گرشم  نسبت به آموزش در خانه مثبتتدریج ندونستم ولی بهآموزش مجازی رو ناکافی می

ها هم حضوری باشه و هم کنم اگر شرایط به حالت عادی برگشت بهتره آموزشحتی اآلن فکر می

  ."مجازی
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 ۱۹-گیری کوویدمادران در فرایند آموزش در خانه در طول همه مورداستفاده : وضعیت بستر2جدول شماره

 مضمون فراگیر دهندهمضمون سازمان مضامین پایه

اندازی شبکه اپ قبل از راهاستفاده غالب از واتس

 "شاد"

اپ )دانلود و ها در واتسقبول تبادل دادهابلسرعت ق

 آپلود آسان(

 "شاد"ایفای نقش مکمل برای شبکه 

ی و تصویری( در استفاده محدودیت تعامالت زنده)صوت

 اپ از واتس

 آموزان نظمی در حضوروغیاب دانشوجود بی

 ها های مهم میان انبوه پیامشدن پیامگم

 ها اپ در ویراست و حذف پیاممحدودیت واتس

 های پرحجممحدودیت در ارسال فایل

 اپ داعی کالس درس رسمی در محیط واتسعدم ت

 آموزان اپ برای دانشایمن نبودن محیط واتس

واتس 

اپ)امکانات و 

 ها(محدودیت

وضعیت پلتفرم 

مورداستفاده 

 مادران

تجارب  مادران از 

فرایند آموزش 

در خانه در طول 

گیری همه

 ۱۹-کووید

 امکان حضوروغیاب منظم در شاد 

 امکان انجام تدریس زنده در شاد

  "شاد"ایمن بودن محیط شبکه 

 به کالس درس واقعی  "شاد"شباهت فضای شبکه 

 "شاد"ای در شبکه چندگزینه امکان طراحی آزمون

 مرورزمان به "شاد"های شبکه بهترشدن ظرفیت

ارائه خدمات متنوع در شاد )منابع یادگیری مختلف، 

 نکات پرورش و بهداشتی و ...(

آموزان در مشکل احراز هویت برخی معلمان و دانش

 "شاد"اوایل کار با شبکه 

 ازحد در برخی از ساعات روز ترافیک بیش

 پایین شادسرعت 

عدم استفاده اکثر معلمان از امکان تدریس زنده در 

   "شاد"شبکه 

های آماده دیگران توسط برخی استفاده از کلیپ

 معلمان

 شبکه شاد

)امکانات و 

 ها(محدودیت
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( در پاسخ به پرسش ویژه دوم، در خصوص وضعیت بستر 2با توجه به مندرجات جدول شماره)

کردیم. اپ استفاده می... قبل از شبکه شاد، ما از واتس"( گفت: 1شونده)مصاحبه آموزش و یادگیری

اپمون مراجعه شد به گروه واتسدچار اختالل می اپ باالتر از شاد بود، هر وقت شادسرعت واتس

ها با حجم باال وجود اپ مشکل فرستادن فایل...  در واتس"( گفت: 5شونده)مصاحبه ."کردیممی

آموزها خیلی این آموزها و مادران خیلی فضای رسمی نبود و دانشاپ برای دانشضای واتس. فداشت

اپ ارسال تکالیف منظم نبود چون در فضایی مثل کالس هستن. در واتسحس رو نداشتن که 

ارتباط ... "( اظهار کرد: 9شونده)مصاحبه ."شدندها گم میهای مهم در میان انبوه پیامتکالیف و پیام

بینه پس من گفت خانم من رو نمیاپ وجود نداشت حتی فرزند من میهره به چهره در واتسچ

فضای شاد ... "( گفت: 8شونده)مصاحبه ."ها از کتاب استفاده کنمتوانم موقع جواب دادن سؤالمی

 تر و نسبتاً شبیه کالس واقعی بود. حضوروغیاب هم منظم بود چون یه گزینه کهها ایمنبرای بچه

صورت صوتی حال متأسفانه در شاد هم تدریس بهزدن. بااینمخصوص حضوروغیاب بود رو تیک می

صورت الیو هم نداشت کرد و تدریس بههای آموزشی آماده استفاده میو متنی بود و معلم از کلیپ

تن، ... شاد امکان امتحان تستی داشت. محتواهایی که در شاد هس"( بیان کرد: 3شونده)مصاحبه ."

خیلی مفید بود. امکان تدریس الیو هم داشت ولی  چون سرعت پایین و ترافیک باال بود، الیو قطع  

 "شد.وصل می
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 ۱۹-گیری کووید: وضعیت سواد فناوری مادران و فرزندان در آموزش در خانه در طول همه3جدول شماره

 مضمون فراگیر دهندهمضمون سازمان مضامین پایه

  "شاد"ی استفاده از شبکه عدم دریافت آموزش در خصوص شیوه

در آغاز  "شاد"ی استفاده از شبکه ناآشنایی اکثر مادران با نحوه

 های مجازی آموزش

وخطا و از طریق آزمون "شاد"ی کار با شبکه یادگیری شیوه

 درگیرشدن در فرآیند 

 های مجازی فناوری در طول آموزش افزایش دانش

بردن به اهمیت مضاعف کاربرد فناوری در آموزش در طول  پی

 های مجازی آموزش

تاپ( ی کار با فناوری)گوشی و لپناآشنایی اکثر فرزندان با شیوه

 در آغاز کرونا 

زمینه ناکافی قبلی اکثر فرزندان در خصوص کاربرد ابزارهای 

 فناوری)دانلود بازی و انیمیشن(

های فرزندان در استفاده از قابلیتپشتیبانی اکثر مادران از 

 فناوری)استفاده از صوت، فیلم و پیام(

 نظارت اکثر مادران بر فرزندان حین استفاده از اینترنت 

ی افزایش دانش فناوری فرزندان نسبت به مادران در ادامه

 های مجازی آموزش

 های فناوری  افزایش شوق یادگیری اکثر فرزندان به سبب جذابیت

سواد فناوری  وضعیت

 مادران و فرزندان

تجارب  مادران از 

فرایند آموزش در 

خانه در طول 

-گیری کوویدهمه

۱۹ 

 

 ( در پاسخ به پرسش ویژه سوم، درباره وضعیت سواد3با توجه به مندرجات جدول شماره)

ی کار با شبکه ما هیچ آموزشی درباره نحوه... "( گفت: 7شونده)فناوری مادران و فرزندان، مصاحبه

نام در شاد مشکل داشتیم. اوایل آموزش مجازی آشنایی ما با شاد دریافت نکردیم حتی برای ثبت

ی کار با شاد رو یاد های معلم نحوهوخطا و راهنماییشاد در حد صفر بود و به مرور زمان با آزمون

ر من تا زمانی که خودش یاد گرفتیم. فرزند من نحوه کار با فناوری رو خیلی بلد نبود به همین خاط

کردم که وارد چه کنه، کنترل می جستجوبگیره کنارش بودم. وقتی نیاز بود مطلبی رو در اینترنت 

عالقه شده بود چون عکس گرفتن و ی کوتاهی فرزندم نسبت به درس بیهایی میشه.  دورهسایت

( اظهار 15شونده). مصاحبه"مند شدفیلم درست کردن براش جذابیت داشت، دوباره به درس عالقه

دانش فناوری من و فرزندم خیلی نسبت به قبل بیشتر شده. اآلن اطالعات و آشنایی ... "کرد: 

. "ها رو بیشتر کردهکنم تکنولوژی میزان یادگیری بچهفرزندم از فناوری، بیشتر از منه. فکر می

اده از فناوری بیشتر شده، قبل از ... مهارت من و فرزندم در استف"( تصریح کرد: 5شونده)مصاحبه
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طوری نحوه درست کردن محتوای الکترونیکی رو بلد نبودیم تر بود بهآموزش مجازی آشنایی ما کم

فیلم نصب کنیم. من در حال  ویرایشافزارهای جدید برای ولی آموزش مجازی باعث شد ما نرم

اگه فرزندم بخشی از ریاضی رو  پسندم چون تنوع و تکرار بیشتر شدهحاضر آموزش مجازی رو می

توانم در تفهمیم مطلب بهش کمک های آموزشی کارتونی آپارات میمتوجه نشه، با پیدا کردن کلیپ

... قبل از دوران کرونا آشنایی فرزندم با فناوری در حد بازی دانلود "( گفت: 2شونده). مصاحبه"کنم

 . "تدریج یاد گرفتی نداشت و بهبازی بود و با نحوه ویس و فیلم گرفتن اصالً آشنای

 
گیری : وضعیت مادران در هدایت تکالیف یادگیری فرزندان در آموزش در خانه در طول همه4جدول شماره

۱۹-کووید  

 مضمون فراگیر دهندهمضمون سازمان مضامین پایه

حوصلگی در هدایت تکالیف فرزندان در برخی مواقع) موقع بی

 اینترنت(بازیگوشی و موقع مختل شدن 

 زیاد نبودن حجم تکالیف در اکثر دروس 

 مناسب بودن نسبی حجم تکالیف در اکثر  دروس 

 کننده )تکالیف عملی(جذابیت تکالیف درگیر

 مناسب بودن نسبی کیفیت تکالیف در اکثر دروس 

 دهندگی تکالیف( خنثی نبودن اکثر تکالیف )خاص رشد

برخی  عدم جذابیت بخشی به تکالیف برخی دروس توسط

 های آسمان، قرآن و مطالعات اجتماعی(معلمان)هدیه

 های فردی در تعیین تکالیف عدم توجه به تفاوت

مرحله فرزندان در تکالیف درس ریاضی توسط بهراهنمایی مرحله

 اکثر مادران 

مرحله تکالیف دروس جدید توسط برخی بهراهنمایی مرحله

 مادران 

 ناسازگار با عالیق فرزندان  مرحله تکالیفبهراهنمایی مرحله

فشار قرار ندادن فرزندان برای انجام تکالیف در زمان تحت

 حوصلگیبی

  حوصلگی در انجام تکالیفکردن برای رفع بی وگوگفت

وضعیت مادران در 

هدایت تکالیف یادگیری 

 فرزندان

تجارب  مادران 

از فرایند 

آموزش در خانه 

در طول 

گیری همه

 ۱۹-کووید
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( در پاسخ به پرسش ویژه چهارم، در خصوص وضعیت هدایت 4بر اساس مندرجات جدول شماره)

... برای هدایت تکالیف فرزندم اکثراً حوصله و "( گفت: 6شونده)تکالیف یادگیری فرزندان، مصاحبه

. "شدمحوصله میعالقه داشتم البته گاهی به دلیل اختالل شاد و ارسال نشدن  تکالیف بی

 ."... حجم تکالیفشون خوب بود و زیاد نبود، حجمش نرمال بود"( بیان کرد: 2شونده)مصاحبه

تکالیف اکثر اوقات نه زیاد بود نه کم، زمانی هم که زیاد بود ...  حجم "( گفت: 5شونده)مصاحبه

های عملی مثل فرزندم به  تکلیف...  "( اظهار کرد: 7شونده)مصاحبه ."کننده نبود چندان اذیت

اش های  درس مطالعات اجتماعی خیلی عالقه داشت و یادگیریهای علوم یا تحقیقانجام آزمایش

... کیفیت تکالیف درس ریاضی، علوم "( گفت: 10شونده). مصاحبه"هم  در تکالیف عملی بیشتر بود

کننده بود. تعداد تکالیف درس و فارسی خوب بود ولی تکالیف درس مطالعات یه کم براش خسته

... "( بیان کرد: 11شونده). مصاحبه"ها جذاب نبودهای آسمان هم خیلی زیاد بود و برای بچهدیهه

های فردی و سطح کرد یکسان بود و به تفاوتآموزان تعیین میتکالیفی که معلم برای دانش

... وقتی درس جدید تدریس "( گفت: 13شونده). مصاحبه"شدآموزان در تکالیف توجه نمیدانش

کردم. مثاًل در مرحله راهنمایی میبهکرد، فرزندم رو مرحلهشد و معلمشون تکلیف تعیین میمی

دادم فرمول مساحت مثلث چیه، چطور اعداد رو جایگذاری کنیم تا مساحت درس ریاضی توضیح می

 اگر فرزندم به درسی عالقه نداشت... "( گفت: 1شونده).  مصاحبه"دست بیاریم و ... مثلث رو به

 ."گذاشتمنمیکردم که چطور تکلیف رو انجام بده و تنهاش اش میگام  راهنماییبه،گام

دادم که مثالً همین اآلن باید تکالیفت رو فشار قرار نمی... فرزندم رو تحت"( گفت: 6شونده)مصاحبه

کردم در دادم تفریح کنه، بعد تکالیفش رو بنویسه. سعی میحوصله بود، اجازه میبنویسی اگه بی

گفتم حوصلگی باهاش صحبت کنم و اهمیت انجام تکالیف رو بهش یادآوری کنم. بهش میمواقع بی

 ."که  در دوران کرونا شرایط همه یکسانه و باید این وضعیت رو تحمل کنیم و باهاش کنار بیایم
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گیری ر طول همه: وضعیت پشتیبانی مادران از تدریس معلم در فرایند آموزش در خانه د۵جدول شماره

  ۱۹-کووید

 مضمون فراگیر مضمون سازمان دهنده مضامین پایه

 شناسایی اشکاالت تدریس معلم توسط اکثر مادران 

 یادآوری اشکاالت تدریس معلم به او توسط اکثر مادران 

 های بیشتر تکمیل تدریس معلم با ارائه تمرینات و مثال

مادران در درس  ملموس کردن محتوای تدریس معلم توسط برخی

 ریاضی و علوم(

 توضیح چندباره برخی مادران در خصوص محتوای برخی دروس 

 ضعف دانش روشی برخی مادران در ترمیم تدریس معلم 

 شناخت ناکافی برخی مادران درباره محتوای تدریس معلم 

 های تدریس دوره ابتدایی عدم آشنایی تخصصی با روش

های س معلم در طول آموزشافزایش مهارت پشتیبانی از تدری

 مجازی 

 عدم نیاز به استفاده از معلم خصوصی برای تکمیل تدریس معلم 

ها توسط اکثر مادران در دروس ریاضی، علوم سازهاستفاده از دست

 و هنر

های علوم و گیری از وسایل موجود در خانه برای انجام آزمایشبهره

 کارهای هنر

 کردن فضای خانه به مدرسه توسط برخی مادران  شبیه 

 توسط برخی مادران  "آموزش"های شبکهگیری از آموزشبهره

 استفاده برخی مادران از منابع یادگیری اینترنتی 

وضعیت پشتیبانی 

 مادران از تدریس معلم

تجارب مادران  از 

فرایند آموزش 

در خانه در طول 

گیری همه

 ۱۹-کووید

 

( در پاسخ به پرسش ویژه پنجم، در خصوص وضعیت 5با توجه به مندرجات جدول شماره)

من ... "( اظهار کرد: 8شونده)پشتیبانی مادران از تدریس معلم و تکمیل و ترمیم تدریس او، مصاحبه

گفتم، ایشون اکثراً اشکاالت رو وی میکردم و در پیاشکاالت تدریس معلم رو شناسایی می

  ."کردن من رو قانع کنن که اشکالی پیش نیومدهکردن و سعی مین، گاهی هم توجیه میپذیرفتمی

های آموزشی معلمان دیگر ... معلم فرزندم برای تدریس ریاضی از کلیپ"( گفت: 11شونده)مصاحبه

کرد. فرزندم با این شیوه ریاضی رو یاد صورت متن توضیحات رو ارسال میکرد یا بهاستفاده می

دادم کردیم و من توضیح میها رو باهم مشاهده میکلیپ بار چندگرفت. برای جبران این نقیصه نمی

کردم تدریس معلم رو من سعی می... "( تصریح کرد: 10شونده).  مصاحبه"تا درس رو متوجه بشه

دوم بیشتر از یک سومه با تقسیم برای فرزندم ملموس کنم. مثاًل برای اینکه متوجه بشه کسر یک
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دادم تا هایی بیشتری ارائه میدادم. تمرینات و مثالکردن سیب و پرتقال بهش عملی نشون می

رت تدریس نداشتم، مطالب  رو با ... من مها"( گفت: 9شونده)مصاحبه ."اش تثبیت بشهیادگیری

توانستم به فرزندم دادم. شاید اگر مهارتم بیشتر بود بهتر میتوجه به دیدگاه خودم توضیح می

... تدریس معلم ": ( بیان کرد4شونده). مصاحبه"اش کمک کنمتدریس کنم و بیشتر به یادگیری

همین خاطر ما نیازی به معلم کردم به فرزندم خیلی خوب بود و من هم تدریسش رو تکمیل می

... مهارت من در هدایت و پشتیبانی "( گفت: 12شونده)مصاحبه ."خصوصی در هیچ درسی نداشتیم

کردیم تمام های حضوری خیلی بهتر شده. ما سعی میاز تدریس معلم نسبت به دوران آموزش

 ذوب شدن یخ  و ... بر هایی مثلهای علوم و کارهای عملی دیگر رو انجام بدیم. آزمایشآزمایش

های فنی مثل درست کردن مدار الکتریکی همسرم به فرزندم عهده من بود ولی در انجام آزمایش

کردیم. آموزشی رو در خانه درست می... ما وسایل کمک"( گفت: 8شونده).  مصاحبه"کردکمک می

هایی مثل ریاضی از وسایل های علوم را در خانه داشتیم. برای درساکثر وسایل موردنیاز آزمایش

... "( گفت: 15شونده)مصاحبه . "کردیمسازه استفاده میعنوان دستدورریز مثل چوب بستنی به

ها مرور ها خیلی خوب بود و درسکرد. تدریسهای شبکه آموزش رو دنبال میفرزند من آموزش

رنت برای تکمیل تدریس معلم ... ما از منابع و مطالب اینت"( نیز گفت: 5شونده)مصاحبه  شدن.می

 . "کردیماستفاده می
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گیری : وضعیت پشتیبانی مادران از ارزشیابی معلم در فرایند آموزش در خانه در طول همه6جدول شماره 

 ۱۹-کووید

 مضمون فراگیر مضمون سازمان دهنده مضامین پایه

 های فرآیندی معلم همراهی اکثر مادران با فرزندان در ارزشیابی

 راهنمایی فرزندان در فرآیند پاسخ به سؤاالت معلم 

 ی پاسخ نهایی در ارزشیابی فرآیندی به فرزندان عدم ارائه

کمک به فرزندان جهت فهم بهتر صورت سؤاالت دشوار در 

 های پایانی ارزشیابی

 های امتحانات پایانیهای فرزندان در پرسشاصالح پاسخعدم

 رزشیابی فرآیندی و پایانی استرس اکثر مادران در مواقع ا

 های فرآیندی و پایانی استرس برخی فرزندان در مواقع ارزشیابی

 عدم مقایسه فرزند با عملکرد دیگران 

های تعدیل اضطراب فرزندان توسط مادران موقع ارزشیابی

 فرآیندی و پایانی

وضعیت پشتیبانی 

مادران از 

ارزشیابی)فرآیندی و 

 پایانی( معلم

 

مادران  از تجارب 

فرایند آموزش در 

خانه در طول 

 ۱۹-گیری کوویدهمه

 

( در پاسخ به پرسش ویژه ششم، در خصوص وضعیت 6با توجه به مندرجات جدول شماره)

... در پرسش و "( بیان کرد: 1شونده)پشتیبانی مادران از ارزشیابی فرآیندی و پایانی معلم، مصاحبه

کردم که به سؤال معلم جواب بدهد. اگر نیاز بود ودم و کنترل میهای روزانه، همراه  فرزندم بپاسخ

کردم که فالن قسمت رو دقت کنه یا مثالً اگر قرار بود سه مثال در سؤاالت علوم اش میراهنمایی

های در ارزشیابی.. "( گفت: 6شونده). مصاحبه"کردمها کمکش میبیان کنه، من در یکی از مثال

که صورت سؤال رو داد. وقتیتنهایی به سؤاالت جواب میکردم و خودش بهمیپایانی اصالً دخالت ن

گفتم برای اینکه خودش وجه نمیهیچدادم ولی جواب سؤال را بهشد بهش توضیح میمتوجه نمی

فرزند من ... "( گفت: 9شونده)مصاحبه  ."مستقالً پاسخ بده و متوجه بشم چقدر درس رو یاد گرفته

کردم مدیریتش کنم تا الً استرس نداشت ولی من  استرس داشتم  و سعی میدر امتحانات اص

پسر من در ارزشیابی فرآیندی و ... "( نیز گفت: 14شونده). مصاحبه"استرسم به او منتقل نشود

کرد اگه نفر اول ارسال ها رو ارسال کنه استرس داشت ه. فکر میپایانی از بابت اینکه نفر اول پاسخ

اش وجه با افراد دیگه مقایسههیچکردم استرسش رو کمتر کنم و بهشه. سعی میاول میکنه، شاگرد 

 کردم.نمی
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-فرایند آموزش در خانه در طول همهشناختی مادران و فرزندان در : وضعیت عاطفی و روان7جدول شماره 

 ۱۹-گیری کووید

 مضمون فراگیر مضمون سازمان دهنده مضامین پایه

 بابت ابتالی اعضای خانواده به کرونا ترس مادران از

 های مبتال به کرونا وجود تنش روحی و روانی در خانواده

  "فرسودگی والدگری "ی دچار شدن برخی مادران به پدیده

 خستگی مادران شاغل هنگام آموزش فرزندان 

 کمبود وقت برای رسیدگی به عالیق شخصی) ورزش و مطالعه(

 فشار ناشی از آموزش فرزندان همراه با انجام کارهای منزل 

 تر ریزی دقیقتعدیل فشارهای روانی از طریق برنامه

 حمایت عاطفی نسبی دیگر اعضای خانواده از مادر 

 های فرزند نسبت به گذشته گیریافزایش بهانه

 ی قبل از کروناافزایش مشاجره مادران با فرزندان نسبت به دوره

 امی مادران و فرزندان به دلیل کاهش مراودات اجتماعی ناآر

 تالش مضاعف مادر برای تقویت روحیه فرزند 

 هایشان به فرزندان انتقال نگرانی عدم درسعی مادران 

شدن نقش  شدن نقش مادری مادران به دلیل اضافه رنگکم

 شان معلمی

 محدود شدن اوقات فراغت خانواده نسبت به گذشته 

ها با قات فراغت در خانه با انجام انواع بازیگذران او

 های فکری(سنگ، منچ، بازفرزندان)هفت

 های غیردرسی فرزندان ی کتابافزایش میزان مطالعه

صورت محدود در خارج از خانه گذران اوقات فراغت به

 روی(سواری و پیاده)کوهنوردی، دوچرخه

 های مجازیزشافزایش وابستگی فرزندان به مادران در طول آمو

های مثبت و منفی توسط اکثر افزایش میزان استفاده از محرک

 مادران 

 عدم مراجعه به روانشناس و مشاور در مواجهه با مشکالت 

وضعیت عاطفی و 

شناختی مادران و روان

 فرزندان

تجارب مادران  از 

فرایند آموزش در 

خانه در طول 

-گیری کوویدهمه

۱۹ 

 

وضعیت عاطفی  ( در پاسخ به پرسش ویژه هفتم، در خصوص7مندرجات جدول شماره)با توجه به     

... مدام استرس داشتم که مبادا "( گفت: 2شونده)شناختی مادران و فرزندان، مصاحبهو روان

 ."ی چند سال پیر شدماندازهکنم تو این مدت  بهفرزندانم مبتال به کرونا بشن. احساس می

... من و همسرم مبتال به کرونا شدیم و من تا پای مرگ درگیر "هار کرد: ( اظ12شونده)مصاحبه
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هایش خواسته بود برای کالسیکرونا بودم و پسرم از ما جدا بود. شرایط بسیار سختی بود. او از هم

فشار هستیم و کاًل از لحاظ روانی واقعًا تحت... "( گفت: 9شونده)مصاحبه ."بهبودی من دعا کنند

دیگرم  زندگی عوض شده. در حال حاضر وقف فرزندم شدم و فرصت انجام کارهای موردعالقهبرنامه 

شدم. انجام گاهی واقعًا کالفه می ... گه"( گفت: 13شونده)مصاحبه  ."مثل ورزش کردن و ... رو ندارم

کرد. البته همسرم کارهای خانه و پیگیری درس فرزندم گاهی خیلی من رو خسته و عصبانی می

بااینکه دخالتی در آموزش فرزندمون نداشت ولی در مواقع خستگی به من در کارهای خانه کمک و 

... رابطه من و فرزندم اکثراً خوب بود ولی "( بیان کرد: 1شونده)مصاحبه ."کردندمن رو درک می

روحی ها هم شاید فشار روانی و نسبت به قبل کرونا مشاجره ما کمی بیشتر شده بود. علت مشاجره

ام که در شهر دیگری زندگی ... دور بودن از خانواده"( اظهار کرد: 8شونده)مصاحبه  ."من بود

توانستم به دیدنشون برم. ها نمیکنند برای من سخت بود و به دلیل شیوع کرونا و محدودیتمی

سعی کردم  مرور خیلی کمتر شد. منکرد ولی بهشد و گریه میاوایل دوران کرونا فرزندم عصبی می

... بااینکه "( گفت: 3شونده)مصاحبه  ."اوضاع رو مدیریت کنم تا کمتر به لحاظ روحی آسیب ببینه

کردم به فرزندم بروز ندم. اوقات فراغتمون نسبت به فشار بودم ولی سعی میاسترس داشتم و تحت

... "( بیان کرد: 5شونده).  مصاحبه"رفتیمبار به گردش میگذشته کمتر شده و شاید دو هفته یک

سنگ و قایم باشک یا خواندن کتاب هایی مثل هفتکردیم با انجام بازیمن و همسرم سعی می

... وابستگی فرزندم در دوران کرونا به من بیشتر "( گفت: 14شونده)مصاحبهفرزندم رو سرگرم کنیم. 

شغل همسر من آزاد ... ": ( گفت15شونده). مصاحبه"ی خوبی باهم داریماز قبل شده و در کل رابطه

است و من مسئول آموزش فرزند و انجام کارهای منزل هستم برای اینکه فرصت رسیدگی به تمام 

کردم عصبانی نشم ولی اگر کردم. در دوران کرونا سعی میریزی میکارها را داشته باشم باید برنامه

کردم. برای جایی محرومش میکردم و از خریدن چیزی یا رفتن به شدم، تنبیهش میعصبانی می

کردم و ام درد و دل میمراجعه به مشاور و روانشناس احساس نیاز نکردم و در صورت لزوم با خانواده

 . "شدمبا صحبت کردن آروم می
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 ۱۹-گیری کووید: وضعیت زمان در فرایند آموزش در خانه در طول همه8جدول شماره 

 مضمون فراگیر مضمون سازمان دهنده مضامین پایه

 کاهش زمان رسمی و افزایش زمان غیررسمی آموزش 

 زمان آموزش مجازی مفید بودن مدت

های والدگری به سبب درگیری به تعویق انداختن سایر نقش

 های مجازی مدت در آموزشطوالنی

بندی ها مطابق جدول زمانبرگزاری نسبتاً منظم کالس

 هفتگی 

 تغییر زمان آموزش برخی دروس به فراخور شرایط نوپدید 

 ها با شرایط برخی مادران مناسب نبودن زمان برگزاری کالس

 توزیع ناعادالنه زمان بین دروس مختلف 

 آموزان برگزار نشدن کالس درس ورزش برای اکثر دانش

 عدم فعالیت اکثر معلمان ورزش در زمان آموزش درس ورزش 

زمان رسمی م محتوای اکثر دروس با مدتعدم تناسب حج

 آموزش 

وضعیت زمان    

 آموزشی

 

 

 

 

تجارب مادران  از 

فرایند آموزش در 

خانه در طول 

 ۱۹-گیری کوویدهمه

 

وضعیت زمان  ( در پاسخ به پرسش ویژه هشتم، در خصوص8با توجه به مندرجات جدول شماره)    

زمان رسمی آموزش کمتر شده ولی عماًل ما شب مدت... "( گفت: 1شونده )آموزش مجازی، مصاحبه

ومشق فرزندمون هستیم و نسبت به زمان حضوری زمان بسیار بیشتری صرف و روز درگیر درس

تا  8ها از ساعت... گرچه در دوران آموزش حضوری بچه" ( تصریح کرد:4شونده)مصاحبه ."کنیممی

که در مفید برای آموزش نبود. درحالیتو مدرسه بودن ولی همه لحظات کالس، زمان  12:30

 ."شدآموزش مجازی، زمان کالس هرچند کاهش یافته بود ولی مفید بود و وقت تلف نمی

... زمان رسمی آموزش کمتر شده ولی ما تا شب درگیر آموزش هستیم و "( گفت: 3شونده)مصاحبه

مان غیررسمی آموزش بخش مهم کار ما بعد از دو ساعت آموزش مجازی شروع میشه. افزایش ز

باعث شده من فرصت رسیدگی به کارهای خودم، منزل و فرزند کوچکترم رو نداشته باشم. به نظر 

من توزیع زمان بین دروس مختلف ناعادالنه بود  و بیشتر زمان آموزش به درس ریاضی صرف 

... زمان " ( گفت:13شونده). مصاحبه"شدشد و به درس هنر و ورزش زمان بسیار کمی صرف میمی

دادن که ی هفتگی بود ولی در صورت تغییر، معلم از قبل اطالع میها مطابق برنامهبرگزاری کالس

ها در هفته یک ... بچه"( بیان کرد: 11شونده)مصاحبه  ."جای فارسی، ریاضی داریممثالً امروز به

نوبت اول و دوم یک فرم  شد. معلم صرفًا در پایان زنگ ورزش داشتن ولی عمالً کالس برگزار نمی

. "عنوان آزمون ورزش ارسال کردن تا  تعداد و زمان انجام تمرینات را یادداشت کنیمبه
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پذیری وجود داشت که اگر درسی مثالً ... در آموزش مجازی این انعطاف"( گفت: 6شونده)مصاحبه

ها رگزاری کالسدرس فارسی، زمان بیشتری نیاز داشت، کمی بیشتر بهش پرداخته بشه. زمان ب

( نیز 8شونده)مصاحبه ."دارمنظم بود ولی با شرایط مادران شاغل تعیین شده بود نه مادران خانه

شده متناسب با حجم مطالب نبود. حجم مطالب زیاد و زمان در نظر ... زمان در نظر گرفته"گفت: 

ریاضی که جزو فصول شده  برای آموزش محتوا کم بود، خصوصاً مباحث مربوط به کسر در گرفته

 . "آخر کتاب هستند، هول هولکی تدریس شد

  ۱۹-گیری کووید: وضعیت ارتباط مادران با عوامل مدرسه در آموزش در خانه در طول همه۹جدول شماره 

 مضمون فراگیر مضمون سازمان دهنده مضامین پایه

 روزارتباط اولیا با معلم در اکثر ساعات شبانه

 آموز به معلم بدون رودربایستی بیان مشکالت دانش

 آموز به معلم توسط مادران ارائه اطالعات بیشتر درباره دانش

 آموز مشورت با معلم برای رفع مشکالت دانش

 آموز ارتباط معلم با اولیا تنها در مواقع بروز مشکل برای دانش

 اری ارتباط با مدیر و معاونان مدرسه صرفًا برای امور اد

تعامل بیشتر با معلم نسبت به مدیر و معاونان در خصوص 

 مسائل آموزشی 

 فقدان مشاور در مدرسه 

وضعیت ارتباط مادران  

 با عوامل مدرسه

)معلم، مدیر و معاونان و 

 (مشاور مدرسه

تجارب مادران  از 

فرایند آموزش در 

خانه در طول 

-گیری کوویدهمه

۱۹ 

 

 

وضعیت ارتباط مادران با  ( در پاسخ به پرسش ویژه نهم،9با توجه به مندرجات جدول شماره)    

... معلم فرزندم اکثراً آنالین "( بیان کرد: 14شونده)عوامل مدرسه)معلم، مدیر، معاون و ...(، مصاحبه

( گفت: 7نده)شو. مصاحبه"کردنپرسیدیم ما رو راهنمایی میبودن و هرزمانی که ازشون سؤال می

شد به معلم ...  ارتباط ما با معلم خیلی خوب بود. وقتی فرزندم قسمتی از درس رو متوجه نمی"

. "گذاشتمدادم. بدون رودربایستی مشکالت فرزندم را با معلم در میان میاطالع می

ین نویسی داشت و با معلم در خصوص ا... فرزند من مشکل کند"( اظهار کرد: 13شونده)مصاحبه

  ."کار کنممسئله مشورت کردم و ایشون راهنمایی کردن که برای رفع این مشکل چه

دادند. البته ... ما با معلم ارتباط داشتیم و هر سؤالی داشتیم  پاسخ می"( گفت: 9شونده)مصاحبه

گرفتم با معلم و به این شکل نبود که ایشون تماس بگیرند و راجع به فرزندم همیشه من تماس می

صورت مستقیم در ارتباط با مدیر و معاون مدرسه به... "( گفت: 6شونده)مصاحبه ."صحبت کنند

دادند. در خصوص مسائل درسی با هایی رو قرار مینبودم البته ایشون در گروه شاد بودند و اطالعیه
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ارتباط با ... "( بیان کرد: 3شونده). مصاحبه"عوامل اجرایی مدرسه ازجمله مدیر در ارتباط نبودم

 . "کردممدیر مدرسه درباره مسائل اداری بود و درباره مطالب آموزشی با معلم صحبت می

 گیریبحث و نتیجه

 19-در دوره کووید "آموزش در خانه"ی هدف از پژوهش حاضر، فهم تجارب مادران از پدیده

زا است. مادران چالش ای پیچیده وبود. نتایج پژوهش نشان داد آموزش در خانه برای مادران پدیده

های الزم برای آموزش در خانه، پس از تعطیلی گسترده مدارس در به دلیل نداشتن آمادگی

 ,Dongهای برانگیز و ناآشنا قرار گرفتند. در این راستا، همسو با نتایج پژوهشموقعیتی چالش

Cao & Li (2020), Cahapay (2021) & Parczewska (2020) داد که مادران ها نشان یافته

را  "آموزش در خانه"ی شناختی الزم برای مواجهه با پدیدههای ذهنی، نگرشی و روانآمادگی

نداشتند. درواقع، مادران به اندازه کافی برای پذیرش و اجرای آموزش در خانه آماده نشده نبودند. 

دانستند. معلم و مدرسه می یگیری بیماری کرونا، آموزش فرزندان را عمدتاً وظیفهها قبل از همهآن

زمینه و تجارب اندک نسبت به گیری بیماری کرونا به دلیل پیش، مادران در ابتدای همهروازاین

شناختی، آموزش در خانه، نگرش نسبتاً منفی به چنین آموزشی داشتند. همچنین از نظر روان

او نگران  گرفتن عملکرد تحصیلیالشعاع قرار مادران از ابتالی فرزندشان به بیماری کرونا و تحت

حل برای حفظ سالمتی و تداوم یادگیری بودند. آنان آموزش به فرزندان در خانه را بهترین راه

ناچار آموزش در خانه را پذیرفتند،  لیکن نسبت به تأثیرات سوء دانستند. مادران گرچه در ابتدا بهمی

تدریج به ها، هرچندا همساالن نگران بودند. آنویژه تعامل بکاهش تعامالت اجتماعی فرزندشان به

های حضوری مدرسه را حال، آموزشهای خود را برای آموزش در خانه ارتقاء دادند، بااینظرفیت

 دانستند. ناپذیر میآموزان دوره ابتدایی جایگزینبرای دانش

ن دوره ابتدایی در ابتدای آموزاافزاری مناسب برای آموزش دانشافزاری و نرمنبود بسترهای سخت   

، وضعیت نسبتاً بهتر "شاد"اندازی شبکه که با راه ها بودیکی دیگر از چالش 19-گیری کوویدهمه

 و Abasi, Hejazi & Hakimzadeh (2020)هایدر این راستا همسو با پژوهش شد.

Zeynivandnezhād & Naveedy (2021) مجازی، به های ها نشان داد در ابتدای آموزشیافته

ویژه های اجتماعی بهرسانها در پیامآموزان، آموزشدلیل نبود بستر مشخص جهت آموزش به دانش

های اجتماعی مشکالتی از قبیل رسانشد. مناسب نبودن فضا و امکانات پیاماپ دنبال واتس

، ایمن نظمی در حضوروغیاب و ارسال تکالیفمحدودیت در تعامالت زنده)صوتی و تصویری(، بی

که با  "شاد"وجود آورد.  شبکه  آموزان و عدم تداعی کالس درس واقعی بهنبودن محیط برای دانش

های درس را افزایش داد. آموزان طراحی شده بود، رسمیت و نظم کالسهدف آموزش به دانش
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عی های درس را به کالس واقهمچنین به سبب پوشش دادن امکانات نسبتاً متنوع، تا حدودی کالس

 تر کرد. نزدیک

برانگیز بود. در این راستا وضعیت سواد فناوری مادران و فرزندان در ابتدای آموزش در خانه بحث     

 Abuhammad ( 2020) , Dong, Cao & Li (2020) & Brom et alهایهمسو با پژوهش

بستر تعیین شده برای  ی نحوه استفاده ازهای الزم دربارهها نشان داد مادران آموزشیافته  (2020)

اند. ناآشنایی مادران با نحوه استفاده از بستر آموزشی و از سوی دیگر نیاز آموزش را دریافت نکرده

تجربگی آنان در استفاده از ابزارهای فناوری، مادران را با آموزان دوره ابتدایی به سبب کمدانش

مرور زمان با  ت مادران و فرزندان بههای جدی مواجه ساخت. البته باید گفت دانش و مهارچالش

 که آنان نقش فناوری را در یادگیری فرزندان حیاتی تلقی کردند. طوریتمرین و تکرار بهبود یافت به

برانگیز آموزش در خانه، وضعیت هدایت تکالیف یادگیری فرزندان توسط مادران از دیگر ابعاد بحث  

ها نشان داد یافته Parczewska (2020) & Brom et al  (2020)های بود. همسو با پژوهش

تکالیف در نظر گرفته شده به لحاظ کمیت و کیفیت مناسب بودند. چگونگی هدایت تکالیف 

یادگیری فرزندان توسط مادران  به فراخور شرایط متفاوت بود. مادران تکالیفی که فرزندشان به آن 

مرحله راهنمایی بهصورت مرحلهس ریاضی را  بهای نداشتند، تکالیف درس جدید و تکالیف درعالقه

ها را گام آنبهدادند و گامصورت که چندوچون تکالیف را به فرزندانشان توضیح میکردند. بدینمی

انگیزگی فرزندان کردند. گاهی برخی مادران به دلیل بیدر انجام تکالیف راهنمایی و هدایت می

 دادند.حوصلگی نشان میخود بی شدند و ازنسبت به انجام تکالیف دچار چالش می

ها در فرایند وضعیت پشتیبانی مادران از تدریس معلم و آمادگی دانشی، روشی و مهارتی آن  

آموزش در خانه در  بحث در پژوهش حاضر بود. مادرانآموزش در خانه، یکی دیگر از ابعاد قابل

مشکالت  هایی چوناند با چالشاشاره کرده Pozas, Letzel & Schneider (2021)طور که همان

رو روبه یریادگی دیجد طیو درک مح یآموزش یهامحتوا، کمبود مهارت مربوط به دانش درباره

 ,Brom et al  (2020), Cahapay (2021)های در این خصوص، همسو با پژوهش. اندشده

Abuhammad ( 2020) & Garbe et al (2020) مادران در ابتدا عمدتًا مجهز  ها نشان داد، یافته

تدریج با کسب تجربه، محتوایی و روشی برای آموزش به فرزندان خود نیستند. به به دانش

خودآموزی و استفاده از منابع یادگیری دیجیتال، مهارت آنان در پشتیبانی، ترمیم و تکمیل تدریس 

شتر، ملموس کردن محتوا، شبیه کردن ها و تمرینات بیمعلم افزایش یافت. آنان از طریق ارائه مثال

 کردند. محیط خانه به مدرسه، تدریس معلم را پشتیبانی و ترمیم می

های فرآیندی و پایانی معلم در فرایند آموزش در خانه در چگونگی پشتیبانی مادران از ارزشیابی

ان در خصوص ها، باورهای مادربحث است. مطابق یافتهنیز یکی از ابعاد قابل 19-دوره کووید
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ای بود که بر یادگیری فرزندانشان اهتمام گونههای دانش آموزان عمدتاً بهارزشیابی از آموخته

های فرآیندی عمدتاً فرزندان کردند. مادران در ارزشیابیدر فرایندها مشارکت می روازاینداشتند، 

های پایانی نیز فرزندان را کردند. در ارزشیابیخود را به قصد یادگیری بهتر، همراهی و پشتیبانی می

های امتحان پاسخ ها به پرسشکردند و به جای آنصورت غیرمستقیم و ضمنی راهنمایی میبه

های فرایندی و پایانی که گرچه اضطراب و استرس والدین در ارزشیابیذکر ایندادند. نکته قابلنمی

 کردند تا این استرس به فرزندانشان منتقل نشود. حال مدیریت میبیش از فرزندان بود، بااین

و فرزندان شناختی مادران های پژوهش، وضعیت عاطفی و روانتأمل در یافتهیکی از ابعاد بسیار قابل

 Thorell et al (2021), Lee et هایباره، همسو با پژوهشدر فرایند آموزش در خانه  بود. دراین

al (2020) & Bhamani et al (2020)  های فرزندان ها نشان داد مشکالت عاطفی و ناآرامییافته

با توجه به  شان، بیش و کم افزایش یافته است.به دلیل کاهش تعامالت و مراودات اجتماعی

های حرکتی فرزندان در فضای خارج شده، گذران اوقات فراغت و انجام فعالیتهای اعمالمحدودیت

های باره، مادران در حد امکان با فراهم کردن فعالیتاز خانه کاهش یافته است. هرچند دراین

کاهش انتقال های خانگی، کارهای هنری و ... سعی در کننده در داخل منزل نظیر بازیسرگرم

ها داشتند. مادران بیش از فرزندان در معرض داشتن آنها به فرزندان و مصون نگهاسترس و نگرانی

های ناچار با مدیریت نسبی فشارها و نگرانیها بهحال، آنفشارهای عاطفی و روانی قرار داشتند. بااین

های مربوط به انجام کارهای نا، فشارخود و خانواده به بیماری کرو ابتالیهای مربوط به خود)نگرانی

های مربوط به کیفیت تحصیل فرزندان(، سعی در ایجاد فضای داخل منزل، فشارهای شغلی و نگرانی

 کردند. در خانه می نسبتاً آرام برای فرزندان

بحث در فرایند آموزش در خانه عالوه بر آنچه ذکر شد، وضعیت زمان آموزشی نیز یک بعد قابل

کاهش ولی زمان  19-گیری کوویدها نشان داد زمان رسمی آموزش در همهر این راستا، یافتهبود. د

غیررسمی آموزش افزایش یافته است. این افزایش زمان غیررسمی، منجر به ایجاد چالش در 

های که حجم محتوای دروس نسبت به آموزشهای والدگری شده است. با توجه به ایننقش

ته بود، میان زمان رسمی آموزش و محتوای اکثر دروس تناسب وجود نداشت. ای کاهش نیافمدرسه

ل آموزش و توجهی را صرف ترمیم و تکمیاین مهم باعث شده بود، مادران، زمان غیررسمی قابل

مادران تمرکز اصلی خود را به پشتیبانی از آموزش و یادگیری فرزندان یادگیری فرزندان کنند. 

 مواجه کرده بود.  هایشان با دشواریسایر مسئولیتها را در ایفای ن مهم آنمعطوف کرده بودند و ای

درنهایت وضعیت ارتباط مادران با عوامل مدرسه)معلم، مدیر، معاونان و مشاور مدرسه( یکی 

 Bubb & Jones باره، همسو با پژوهشبحث در آموزش در خانه بود. درایندیگر از ابعاد قابل

ها نشان داد مادران ارتباط خوبی با معلمان در فرایند آموزش در خانه نسبت به یافته (2020)
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کردند. آموز با معلم مشورت میها در خصوص مشکالت دانشدر مدرسه داشتند. آن آموزش

طورکلی، ارتباط آنان با معلم نسبت به آموزش در مدرسه افزایش یافته است. در این میان، ارتباط به

های اداری بوده است. فقدان مشاور با مدیر  و معاونان مدرسه نیز صرفاً در خصوص هماهنگی والدین

وپرورش ابتدایی است. این توجهی برای نظام آموزشگیری کرونا نقص قابلدر مدرسه در شرایط همه

افت مهم باعث شده بود برخی مادران در برخورد با مسائل حاد روانی و عاطفی فرزندانشان، از دری

 بهره بمانند. های تخصصی بیکمک

هایی هایش، فرصتها و محدودیترغم همه کاستیعلی 19-گیری کوویدکه، همهسخن آخر این  

یادگیری شوند و تعامالتشان را با -ی یاددهیتر وارد چرخهطور جدیبرای والدین فراهم کرد تا به

نای واقعی آن، استلزاماتی دارد. استلزاماتی آموزش در خانه در مع. فرزندان و معلمان بیشتر کنند

افزاری و چون آمادگی والدین در ابعاد نگرشی، دانشی و مهارتی؛ فراهم کردن امکانات نرم

شناختی، بسترسازی فرهنگی و غیره. چنانچه با همکاری های روانافزاری موردنیاز؛ پشتیبانیسخت

های یادگیری ات به اندازه کافی برآورده شوند، فرصتها، این استلزامنظام تعلیم و تربیت و خانواده

ویژه در شرایط اضطراری و بحرانی قرار خواهد گرفت و جریان آموزان بهتوجهی در اختیار دانشقابل

 آموزش و یادگیری متوقف نخواهد شد. 

 مالحظات اخالقی

 ای مرتبط باق حرفهاصول اخال و کلیه قوانین کشوری در جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله

 پژوهش رعایت شده است.

 یحامی مال

 شده است. تأمین های پژوهش حاضر توسط نویسندگان مقالهکلیه هزینه

 تعارض منافع

اعم از داخلی  اییهنشر هیچ در قبالًمقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است. این مقاله 

 .ارسال شده است پژوهی چاپ به فصلنامه درسو  جهت بررسی صرفاً یا خارجی چاپ نشده است و 
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