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Abstract 

Accordingly, the aim of the present study was a phenomenological approach to the lived 

experiences of elementary teachers of students' virtual education in coronary conditions. 

The outbreak of the new corona virus began in December 2019 in Wuhan, China, and 

spread rapidly across the country and beyond. Since then, the disease has spread rapidly 

throughout the world and is recognized as a global epidemic. It is a new type of highly 

contagious disease caused by acute coronavirus syndrome. Following the outbreak of the 

coronavirus, the closure of schools and the need to continue education in the school year, 

teachers were forced to provide virtual education on social networks, especially the 

program. In e-learning, the learner performs educational activities and homework through 

the web. In other words, e-learning is an attempt to complete the training program in 

traditional education systems in which the potential and extensive facilities of the Internet 

are used. The goal of this program is to provide equal information for all learners, 

regardless of their geographical, social and economic location . In fact, with the spread of 

the coronavirus and the need to respect social distance, the need for virtual education 

became more and more felt and most countries in a short time were forced to move to 

virtual education and prepare the ground for promoting the quality of this type of 

education.The psychological impact of widespread quarantine and the stay of all people 

in the community, including students, and the use of e-learning is significant and can be 

lasting. Thus, following the outbreak of COVID-19, many parts of the world have turned 

entirely to e-learning. Issues related to student readiness for this teaching method are a 

major concern in countries where students are not accustomed to virtual classrooms. In a 

time when online, offline, e-content, virtual school, online classroom, digital space, web-

based education and cyber-TV education have become a hot topic and a concern for 

everyone, families are trying to seize this opportunity. Provide the necessary equipment 

to improve the educational level of their students. Therefore, in today's context, based on 
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the experience gained from education in previous years, it must be accepted that e-learning 

is a necessity, because this method removes many of the usual limitations in physical 

education and provides an ideal environment for transmitting educational information.  

Based on the importance of this issue and from the very beginning of coronary heart 

disease in our country, the trustees and those involved in education also started to continue 

education through the creation of educational systems and the implementation of a virtual 

school and e-learning plan for students. 

The goal of e-learning is to provide equal and free access, to create a uniform educational 

environment for all classes at any point and to optimize the methods of presenting the 

curriculum in order to learn more deeply and seriously. A virtual learning platform 

provides a high quality and sustainable educational infrastructure that enhances 

collaboration and collaboration between different departments, including learners and 

teachers. Also, researchers believe that despite the benefits of e-learning, this method in 

general can not be a substitute for conventional teaching methods, but can be used as a 

complementary method in most topics. "E-learning in cyberspace, which is usually 

supported by media such as video conferencing and chat, can support e-learners in the 

development of learning communities. This whiteboard offers video and audio playback 

and file sharing. Nonverbal communication signals combined with simultaneous 

conference sessions make students feel more connected and interact with their peers and 

mentors. Overcoming students' feelings of isolation in asynchronous environments helps. 

Asynchronous tools may seem to be less relevant than concurrent tools, but some studies 

claim that asynchronous tools can improve students' cognitive skills. Communication 

between students and teachers usually extends beyond the time and place of the classroom. 

This type of out-of-class communication can affect students' academic, social and 

emotional development. Whereas the researcher intended to examine the lived experiences 

of elementary school teachers of students' virtual education in coronary conditions; 

Therefore, the phenomenological strategy was chosen. This strategy is similar to the way 

Piaget used in his research to find out how children understand the world around them. 

Phenomenology can be used to research almost any aspect of natural or social reality that 

individuals have acquired a perception of. Sampling method: Sampling was done in a 

purposeful and standard manner. That is, people were invited to participate who met the 

important and predetermined criteria desired by the researcher. Among the school teachers 

in Sanandaj, a total of 30 people were invited to participate, 10 of whom were male and 

20 female. The principle of theoretical saturation was used to complete the sampling. 

Tools: A semi-structured interview charter was used to collect data. Interviews were 

conducted in person, online and by telephone. It was ensured that the names of the 

interviewees or other personal information were transcribed on the texts and the text of 

their statements was not included and the principle of confidentiality and confidentiality 

of information was observed in all stages of the research. The duration of the interviews 

ranged from 20 to 30 minutes. Participants' experiences were plotted in four patterns. 1- 

Shortcomings and structural weakness of virtual education. 2- Applied consequences in 

the process of teaching-learning, 3- Cultural-social harms of virtual education 4- Quality 

ideas for virtual education. 

Keywords: Lived Experiences, Virtual Training, Students, Electronic Learning, Corona 

(COVID-19). 
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-از آموزش مجازی دانشرهیافتی پدیدارشناسانه بر تجارب زیسته معلمان ابتدایی 

 (COVID-19)آموزان در شرایط کرونا 

 3، ادریس رستمی1، هایده احمدی*2عبداهلل رحیمی

 چکیده

های عات و ارتباطات در جهان مطرح و فعالیتالهای اطیکی از کاربردهای مهم فناوری عنوانبهآموزش مجازی  

شرایط حساس فعلی و قرار گرفتن در شرایط  با توجه به لذاای در این راستا آغاز گردیده است. گسترده

ل ترین مسائعمده رسد.گیری از آموزش مجازی امری مهم و ضروری به نظر میبینی بیماری، بهرهپیشغیرقابل

ا دانشگاه ت دبستانیپیش، ناشناخته بودن و گستردگی آن است که همه نهاد آموزش از بیماری در برخورد با این

 بتداییا معلمان زیسته تجارب بر پدیدارشناسانه بر این اساس هدف پژوهش حاضر رهیافتیرا درگیر کرده است. 

روش پژوهش حاضر کیفی بوده و بر اساس رویکرد  کرونا بود. شرایط در آموزاندانش مجازی آموزش از

 ودند؛ب سنندج شهر مدارس معلمان ابتدایی موردمطالعه جامعه و تحقیق گرفته است. میدانپدیدارشناسانه انجام

استفاده از  ها باداده داشتند. مشارکت ساختاریافته نیمه مصاحبه در شرکت برای هدفمند صورتبه نفر 12 که

 و انتخابی موردبررسی کدگذاری و محوری کدگذاری باز، کدگذاری مرحله سه MAXQDA 12 افزارنرم

ورت ص کنندگانمشارکتتوسط  یریپذ ییدبا استفاده از روش تأ هادادهاعتبار  اند.قرارگرفته وتحلیلتجزیه

مجازی،.  آموزش ساختاری ضعف و هاکاستی -2 .گردید ترسیم الگو چهار در کنندگانمشارکت تجارب یرفت.پذ

 -4 مجازی آموزش اجتماعی -فرهنگی هایآسیب -3 یادگیری، -یاددهی فرایند در کاربردی پیامدهای -1

 مجازی. آموزش به بخشیکیفیت هایایده

 (.COVID-19) یادگیری الکترونیکی، کرونا آموزان،تجارب زیسته، آموزش مجازی، دانش: هاکلیدواژه
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 مقدمه و بیان مسئله

 سراسر در سرعتبه که شد آغاز ووهان چین در 1222 سال دسامبر در جدید 2کرونا ویروس شیوع

سرعت در تمام دنیا در حال  به بیماری شیوع تاکنون زمان آن از. یافت گسترش آن از فراتر و کشور

 (.Lui et al,2020) شده استجهانی شناخته گیرهمه بیماری یک گسترش و شیوع است و به عنوان
 روبرو متعددی هایچالش با را دنیا درمانی بهداشتی هایسیستم ،22-کووید ناگهانی شیوع اگرچه

 & Mian) داد قرار خود تأثیر تحت نیز را تربیت و تعلیم حوزه جمله از هاحوزه سایر اما کرد،

Khan,2020.) رعایت بر بهداشتی هایپروتکل جهان، سراسر در 22-کووید اپیدمی شروع با 

 از کشورها از بسیاری در راستا این در (.Panthy et al,2020) کردند تأکید اجتماعی گذاریفاصله

نیاز شد و  تعطیل مدارس در حضوری هایآموزش کرونا ویروس شیوع کاهش برای ما، کشور در جمله

ر کشورها در زمان کوتاهی خواه ناخواه مجبور به ثمجازی بیش از پیش احساس شد و اک شبه آموز

 بسترهایی برای پیشبرد باکیفیت این نوع از آموزش سازیآمادهمجازی و  شحرکت به سمت آموز

 تاللمنجر به اخ گیرهمهاین بیماری در واقع،  .(Almarzooq, Lopes, & Kochar,2020) دندش

 .(Ahmed, Allaf & Elghazaly,2020) حضوری شده است شگسترده در آموز

 شورهاک آموزشی سیستم بر ایسابقه بی شرایط کرونا شیوع از ناشی جدید بنابراین، وضعیت

 اب و شدندمی حاضر خود کالس در معلمان مواقع، بیشتر در آن از قبل تا کهدرحالی کرده، تحمیل

 Konig et) پرداختندمی تدریس امر به سخنرانی روش خاص طور به و کالسیک هایروش از استفاده

al,2020 )تفادهاس با فقط تحصیل ادامه کهطوریبه اندشده روبرو جدید وضعیتی با حاضر حال در ولی 

 و بیاورند رو آنالین تدریس به هستند مجبور معلمان و است ممکن دور راه از ارتباطی ابزارهای از

 ازیمج فضای در آموزش وجود این با ؛ کهبدهند تغییر فضا این با متناسب را خود تدریس هایسبک

 شدهفادهاست آن از بیش و کم گذشته سال چند در و نیست ناشناخته ایپدیده مدارس، برای طورکلیبه

توجه به اینکه  اب .(Emrah & Olasile, 2020) آوردند روی مجازی آموزش به سریعاً مدارس لذا بود

در زمان حاضر بعید خواهد  یادگیریو  شدر زمینه ارائه آموز گیری،همهاز  قبلبازگشت به رویکرد 

ه آموزش به شکل مجازی استفاد اال بردن کیفیتبه عنوان فرصتی برای ب طتوان از این شرایمی ،بود

 آموزش به کامل طوربه جهان نقاط از بسیاری ،(COVID-19)کرونا  ویروس شیوع دنبال کرد. لذا، به

 هاینگرانی از آموزشی شیوه این برای آموزان دانش آمادگی به مربوط مسائل. اندآورده روی مجازی

                                                      
1. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
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 (.Al-Nofaie, 2020) ندارند عادت مجازی هایکالس به آموزان دانش که است کشورهایی در اصلی

، تعطیلی مدارس و لزوم تداوم آموزش در سال (COVID-19) به دنبال شیوع ویروس کرونارو، ازاین

. گردیدند 2ویژه برنامه شادبه های اجتماعیدر شبکه مجازی تحصیلی، معلمان ناگزیر از ارائه آموزش

 های آموزشی در مدارس کشور، خصوصاً مقطع ابتدایی در بستر اینتوان گفت تمام فعالیتاکنون می

تار کنند. ساخطور روزانه از این برنامه استفاده میآموز و معلم بهها دانششود و میلیونبرنامه انجام می

شوند و معلم آموز وارد کالس مجازی میبرنامه شاد همانند ساختار مدارس واقعی است یعنی دانش

 ,2020)کند را دنبال می یادگیری –در همان زمان مطابق برنامه کالسی حضور دارد و فرایند یاددهی 

Abbasi.) را انجام  و تکالیف درسی های آموزشیفعالیت ،در آموزش مجازی، فراگیر از طریق وب

های آموزش شی برای تکمیل برنامه آموزشی در سیستمالبه عبارت دیگر، آموزش مجازی ت ؛دهدمی

شود. هدف این برنامه، فراهم یسنتی است که در آن از امکانات بالقوه و گسترده اینترنت استفاده م

از موقعیت جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی  نظرصرفعات برابر برای تمام فراگیران، النمودن اط

 (.Feng, Cheng, Wang & Xu,2020) هاستآن

 (2020) Anas های مجازی در تعریفی آموزش مجازی در بررسی نگرش یادگیرندگان به آموزش

ا، هگیرد و از طریق پلتفورمفیزیکی انجام نمی طوربهداند که در آن تعلیم و تربیت را آموزشی می

است که در آموزش حضوری اصل  حالی درشود و این کامپیوتری انجام می افزارهایسختو  افزارهانرم

 وجود بیماری در زندگیبنابراین،  ؛اساسی تعلیم و تربیت حضور فیزیکی در محیط آموزشی است

اما پیدایش برخی از  ؛شودبخشی از زندگی آنان شناخته می عنوانبهها گریزناپذیر است و نانسا

ثال شود. به عنوان مگسترده می صورتبهها های خاص باعث تغییر کنش و سبک زندگی انسانبیماری

سیاسی، وه بر تغییر در رفتارها و مفاهیم ال( در جهان و در ایران، عCOVID-19شیوع ویروس کرونا )

های آموزشی وارد کرده است. اقتصادی، زیست محیطی و ... خسارت بسیاری به آموزش و آموزشگاه

ها تعطیل شد و آموزش در نظام آموزشی کشور به صورت مجازی به نوعی بسیاری از مدارس و دانشگاه

ل، تی از قبیالدنبال گردید و به دنبال آن بسیاری از کاربران آموزشی در این دوره بیماری با مشک

شی راه اندازی نرم افزارهای آموز چگونگیی ترافیک، آشنا نبودن با السرعت نامطلوب اینترنت، هزینه با

                                                      
 یلدل به ایران در ویروس کرونا گیریهمه پی در که است آموزشی و ارتباطی افزارینرم «شاد»  سرواژه با آموزدانش آموزشی شبکه .2

 وزارت افزارنرم این امتیاز صاحب. شد اندازیراه اول همراه نویسانبرنامه تیم توسط ایران مدارس در آموزاندانش حضور امکان عدم

 .کنندمی استفاده برنامه این از که هستند افرادی مدیران و معلمان آموزان،دانش و است ایران پرورش و آموزش
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ها را با چالش و دسترسی به مدرس مواجه شدند و همین عوامل ادامه روند آموزش در برخی حوزه

باعث به وجود آمدن  هاوعدم حضوری بودن آموزش های مجازیآموزشبنابراین،  ؛مواجه کرده است

نجام و ا میزان ساعات مطالعه ،انگیزگی نسبت به مطالعهآموزان شده است. بیمشکالتی برای دانش

 Yang ((2020مبه زع. را کاهش و نگرانی والدین را افزایش داده است آموزانتکالیف توسط دانش

های سالنموده و به حضور در کهای برخط تعامل و ارتباط چندانی برقرار نآموزان با آموزشدانش

های برخط را دوست پذیری در آموزشقه بیشتری دارند. اگرچه آزادی عمل و انعطافالحضوری ع

آموزش در فضای دادند. های حضوری را بیشتر ترجیح میسالداشته اما اگر حق انتخاب داشتند، ک

ن نوع ایز برجای بگذارد. چراکه، عواقبی که داشت، توانست تأثیر مثبتی نی مجازی با وجود معایب و

 ایهگونبهو اثربخشی آموزش بوده  کیفیت ارتقاءابزاری نیرومند در  عنوانبهمحوریت وب  با ؛آموزش

 هایهزینهاز طرفی نیز بسیاری از . باشدهای درس نمیسالکه دیگر نیازی به حضور فیزیکی در ک

توانستند بدون رفت رفت و آمد، ترافیک، ارتباط اندک و ... در زمان آموزش مرتفع گردید و افراد می

ین ین در کنار االتی از این سبک و سیاق از آموزش برخوردار شوند. تدریس به شیوه آنالو آمد و مشک

 هایموزش در دورهاست. میزان تکمیل آ روروبهتی چند نیز المعمول با مشک صورتبهطیف از مزایا 

حضوری رخ  صورتبههایی است که آموزش در آن تر از دورهتوجهی پایین قابل طوربه معموالً مجازی

ز منظر مدرسان این نوع محیط یادگیری، نیازمند تغییرات اساسی در ا(. Raes et all,2020) دهدمی

ین بدان معناست که معلم ا است تا بتواند در فناوری جدید جای بگیرد معلمانهای آموزشی روش

ای را نیز باید رویکرد تدریس خود را تطبیق دهد، اما باید همزمان استانداردهای یادگیری مقایسه

 (.Grant and Cheon, 2007; Lightner and Lightner-Laws, 2016) ظ کندحف

 مکمل هایآموزشابتدا؛  در پرورش و آموزش طور که اشاره شد، بنا بر شرایط به وجود آمده،همان

 تا کرد آغاز آموزاندانش برای یادگیری هایفعالیت استمرار راستای در آموزش شبکه طریق از را

 هایآموزش. شد برابر چهار تلویزیون در آموزش زمان کهطوریبه. نباشد تعطیل کشور در آموزش

عدم  رتباط،ا بودن طرفهیک ماهیت دلیل به قبول؛قابل فراگیری و باال پوشش امکان علیرغم تلویزیونی

 تواندمین نیز وپرورشآموزش و نیست فعال نسبتاً یادگیری جریان در انتظار مورد تعامل پاسخگویی،

 به ایدب دلیل همین به کند، پیدا دست معلمان، آموزش با فراگیران ارتباط از مطمئن سنجش یک به

 در آموزاندانش و معلمان مؤثر ارتباط گرفتن شکل بتواند، باال اطمینان با که بودمی ایشیوه دنبال

 هایموزشآ کنار در. کند ارزشیابی و توصیف قبول،قابل تعاملی باکیفیت را یادگیری و یاددهی جریان
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. ندنمای پیگیری داخلی هایرسانپیام طریق از را آموزش جریان تا شد خواسته معلمان از تلویزیونی

 خویش هزینه با پراکنده، و خودجوش صورتبه اغلب خویش ایحرفه تعهد به عمل راستای در معلمان

 دقیقی آمار انسجام، عدم دلیل به اما کردند؛ پیدا حضور مجازی فضای در آموزاندانش آموزش امر در

 (.(Bbasi, Hejazi, Hakimzadeh,2020 نداشت وجود آموزاندانش به هاآن خدمات میزان و حجم از

باید در نظر داشت که نظام آموزشی یک مجموعه پیچیده، پویا، پیوسته در حال تحول  باوجود این

ی آن تربیت نیروی ماهر و متخصص است. این نظام به عنوان یک سیستم از اجزایی وظیفه کهاست 

به  روند، لذا توجهترین عنصر آن به شما میاست که فراگیران به عنوان درون داد، اصلی شدهتشکیل

 et شودی آموزش و پروش هر کشور محسوب مییت تحصیلی امری ضروری برای توسعهموفق

al,2016)  (Yaghoubi   .عامل و هاانسان اصلی و اولیه حقوق از آموزش از برخورداری چراکه امروزه 

 ریزیبرنامه در یافتهتوسعه کشورهای از بسیاری. رودمی شمار به اجتماعی و اقتصادی توسعه اصلی

 ریزیبرنامه از بخشی آموزشی ریزیبرنامه واقع در. اندقائل ایویژه جایگاه آموزش بخش برای خود کالن

 آموزش، برای تقاضا افزایش علوم، بیشتر چه هر شدن تخصصی و تنوع. است اجتماعی اقتصادی، توسعه

 نیاز و هشد آموزشی محتواهای دائمی تغییر سبب علمی، سریع تغییرات با هماهنگی به افزون روز نیاز

 امروز جهان بنابراین، در است. داده افزایش را ترجامع آموزشی هایفرصت و العمر مادام یادگیری به

 روبرو آموزش نوسازی در فناوری از گیریبهره در متفاوتی و مشترک هایچالش با آموزشی هاینظام

  (.Ha & Lee, 2019)هستند 

ان عنو های معلمان دوره ابتدایی کشورمان بهنظرات و خواسته ، بر ضرورت توجه بهپژوهش این در

ه از طریق توجه ب مجازی و الکترونیکی سازی بستر آموزشمنظور غنی امر تربیت به تسهیلگران

هایی در هر چند پژوهش ت موجود صحه گذارده است.الها و رفع مشکها، شناسایی خواستهدیدگاه

 موجود حوزه هایه بررسی ادراک معلمان و شناسایی چالشداخل و خارج از کشورمان معطوف ب

ها و معلمان دوره ابتدایی از چالش تجارب زیسته عمیق و تحلیل مجازی بوده است. اما، درک آموزش

تواند به ما در عمق بخشیدن به شناخت ، می(شاد)آموزان های تدریس در شبکه آموزشی دانشفرصت

چراکه معلمان دوره ابتدایی بیشتر از سایر  برای تقویت آن کمک کند.از موضوع و ارائه راهکارهایی 

شده ها ارائهها در این خصوص از جانب آنمقاطع تحصیلی با این موضوع درگیر بوده و بیشتر گزارش

توانند از فضای مجازی در شرایط به وجود آمده به درستی آموزان دوره ابتدایی نمیاست زیرا دانش

شرایط  لدلی بهآموزان مقطع ابتدایی ، دانش ویژهبهآموزان دانش از طرفی دیگر بیشتر استفاده کنند.
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آموزش مجازی ارتباط عاطفی و حضوری  ببینند. درمعلم خود را  ندسنی و مسائل عاطفی دوست دار

، گذارد. بنابراینآنان تأثیرات منفی برجای می  هروحیدر  آموزان و معلمان کاسته شده و  بین دانش

آموزش در مقطع ابتدایی که دانش آموزان به پاداش و تشویق کالمی بیشتری نیاز  گونهایناهمیت 

 با توجه به خأل لذا،  .شودمی، به شدت احساس دهندمیدارند و جزئیات اقدامات معلم را زیر نظر قرار 

لیل سی، به بررسی و تحموجود در این زمینه، این مطالعه با استفاده از رویکرد کیفی و طرح پدیدارشنا

عامل تأثیرگذار در هدایت فرآیند یاددهی یادگیری، در شبکه آموزشی  ترینمهم عنوانبهادراک معلمان 

ابتدایی از آموزش مجازی  معلمان ادراک واکاوی باهدف حاضر بدن منظور، پژوهش پردازد.شاد می

 پژوهش محوری سؤال اساس این بر. است شدهانجام (COVID-19آموزان در شرایط کرونا )دانش

 .  «شد مطرح چیست؟ کرونا شرایط در آموزاندانش مجازی آموزش از شما زیسته تجربه»

 پیشینه پژوهش 

-بازنمایی تجارب دانشجویان از چالشبا عنوان  Ahmadhaidar&Barkhoda( 2021) در پژوهشی 

های دانشجویان در پنج دستة چالشبه این نتیجه رسیدند که  ت تدریس در فضای مجازیالها و مشک

ای هس درس، کنترل و ارزشیابی، زیرساختالسی، مدیریت کالت کالاصلی شامل موارد مربوط به تعام

 .شوندمی بندیدستههای محیطی ارتباطی و پارازیت

 مجازی آموزش از سعودی دانشگاه دانشجویان با عنوان برداشت Al-Nofaie( 2020در پژوهشی)

 دلیل زبان، نشان داد که دانشجویان به آموزش موردی مطالعه: 22- کووید گیریهمه دوران در

 این آموزش و جذابیت و تعامل بین استاد و دانشجو  ناهمزمان، دسترسی آسان محیط پذیری،انعطاف

 را خوب و مثبت ارزیابی کردند و بدان عالقه نشان دادند.

 و تحصیلی دوره کیفیت از رضایتمندی عنوان بررسیبا  et al Farsi( 2020) در پژوهشی دیگر

پزشکی. به این نتیجه  علوم دانشگاه پرستاری دانشجویان در 22-کووید پاندمی طی مجازی آموزش

در راستای تربیت  22-های علوم پزشکی در دوره پاندمی کوویدتداوم آموزش در دانشگاهرسیدند که 

های اصلی ها یکی از دغدغهاهش بارکاری بیمارستانای و توانمند جهت کدانش آموختگانی حرفه

های مجازی و به کیفیت آموزش 22 -شود در بحران کوویدباشد. توصیه میمدیران آموزشی می

یادگیری را معرفی، مشخص و -های موفق یاددهیای شود تا بتوان تجربه سبکحضوری توجه ویژه

 .شد 22-ایند آموزش حتی در پاندمی کوویدح و بهبود فرالارزشیابی نمود و آغازگر چرخه اص
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های سنتی یادگیری مجازی در مقابل آموزش شناسیآسیبباهدف  Morice et al( 2020) پژوهشیدر 

با محوریت میزان رضایت دانشجویان به این نتیجه رسیدند که آموزش در فضای مجازی باعث 

های جغرافیایی آموزانی که محدودیتبرای دانش ویژهبههای برگزارشده آموزش و دوره پذیریانعطاف

دانش  در کسب توجهیقابلدرنهایت محققان نتیجه گرفتند که با توجه به اینکه تفاوت . د شدنخواه

س سنتی کالس مجازی را ادامه الصورت موازی باک س مجازی و سنتی وجود ندارد، ما بهالبین ک

دهیم. همچنین مقایسة این دو سبک گسترش می های رشته خوددهیم و آن را به سایر دورهمی

 .داری در کسب دانش و سطح تمرکز بین دو گروه را نشان ندادیادگیری تفاوت معنی

تجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی به عنوان  Abasi, Hejazi & Hakimzadeh(2020)در پژوهشی 

ه . ب: یک مطالعه پدیدارشناسی(ادش)آموزان های تدریس در شبکه آموزشی دانشها و چالشاز فرصت

ده فرصت شامل: جبران  بندیدستههای معلمان، موجب شناسایی و دیدگاهاین نتیجه رسیدند که 

یند و درگیری بیشتر اولیا با فرآ پذیریمسئولیتتحصیلی در ایام قرنطینه، افزایش  افتادگیعقب

عات جدید، ایجاد انگیزه در العات و ارائه اطالآموزان، افزایش سرعت انتقال اطیادگیری دانش-یاددهی

 ای برایق و فراهم شدن زمینهالای، شناخته شدن معلمان توانمند و خمعلمان برای ارتقاء سواد رسانه

 معلمان برای مطالعه بیشتر، پذیریمسئولیتها و تجارب معلمان، افزایش به اشتراک گذاشتن فایل

آموزان به دانش کردن دانش مندعالقهآموزان،  از آن برای دانشجذاب و برانگیزاننده بودن استفاده 

 قیتالس و حذف ترددهای پرهزینه، پرورش خالدر ساعت شروع ک پذیریانعطافروز و پژوهش کردن، 

آموزان ای نو و نه چالش شامل: عدم دسترسی همه دانشآموزان برای ارائه تکالیف به شیوهدر دانش

ای هدر مناطق محروم و ایجاد نابرابری در فرصت آموزش، سنگین بودن هزینهویژه  به فضای مجازی به

ها، کند بودن سرعت اینترنت، دشوار بودن سنجش یادگیری واقعی اینترنت برای خیلی از خانواده

آموزان به اینترنت و گوشی، آموزان و سلب شدن قدرت نظارت از معلم، اعتیاد برخی دانشدانش

گذاری برخی معلمان به امر تدریس و ارزیابی،  از مطالب دیگران، عدم وقت رویهبیاستفاده بیجا و 

یوه آموزان نسبت به تحصیل در شعنوان ابزار تبلیغات، کاهش انگیزه برخی دانش به افزارنرماستفاده از 

 .جدید تدریس گردید

های موفق در دانشکدههای مربیان و بررسی برنامه باهدف Martinal et al (2019)در پژوهشی 

ک ین از یالها، مشخص شد که مربیان آنین بیان کردند که براساس مصاحبهالرابطه با تدریس آن

و  کنندنیازهای یادگیرنده و تعامل یادگیرنده استفاده می اساس برفرآیند طراحی منظم، طراحی 
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اده های سنتی و معتبر و استفزیابیهای متنوع، استفاده از ارهای موفق نیز استفاده از ارزیابیدانشکده

ا، هت مرتبط را برای ارزیابی دانشجویان، الگوهای دروس و روند تضمین کیفیت و نظرسنجیالاز مقا

رد کنند. همچنین پاسخ و بازخویادگیری تحلیلی و بررسی همتا را برای ارزیابی و ارزیابی توصیه می

ای برخی از راهکارهای تسهیلگری بود که مربیان ، در دسترس بودن و حضور و ارتباط دورهموقعبه

 کردند. ها از آن استفاده میموفق این دوره

 مدیریتی و زیرساختی موانع شناسایی عنوانبه Shams, Tari& Rezaeizadeh( 2019) در پژوهشی

 شدهییموانع زیرساختی شناساانسانی نشان دادند که  منابع آموزش در الکترونیکی آموزش یریکارگبه

های ، ضعف زیرساختIT ای، ضعف پشتیبانی فنی از سوی واحداند از ضعف در ارتباطات شبکهعبارت

یزگی انگ حمایت مدیران سازمان، بی و عدم توجهییو موانع مدیریتی شامل و ب یافزارسختفیزیکی و 

وی مجازی از سکارکنان، کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه فناوری، جدی تلقی نکردن آموزش 

 .سازمان و ضعف نظام تشویقی و انگیزشی سازمان است

 سؤاالت پژوهش

 اند؟تجربه نموده را ها و موانع آموزش مجازیمعلمان چه ادراکاتی از دشواری-2

 است؟ چگونه مجازی آموزش معایب به ابتدایی معلمان نگرش -1

 است؟ چگونه مجازی آموزش هایفرصت به ابتدایی معلمان نگرش -1

 راهکارهای معلمان برای آموزش مجازی در بستر برنامه شاد چیست؟-3

 پژوهش شناسیروش

 با کیفی هایپژوهش گروه در پژوهش اهداف و موضوع ماهیت به توجه با حاضر پژوهش وشر

 از راداف ادراکات و زیسته تجربه واکاوی و تحلیل هدف ازآنجاکه. گیردمی قرار تفسیرگرایی پارادایم

 آموزش از ابتدایی دوره معلمان زیسته بود، لذا برای بررسی تجارب( طرح) پدیده یک اجرای یک

 با که از روش پدیدارشناسی بهره گرفته شد؛ (COVID-19کرونا ) شرایط در آموزاندانش مجازی

 (. روشMohammadpour, 2012) دارد انطباق پژوهشی روش این شناختیمعرفت مبانی و منطق

 اساتاحس ها،دیدگاه ژرف تحلیل و بررسی به که است کیفی پژوهش هایروش از یکی پدیدارشناسی

 ,Creswell, 2012; Creswell) پردازدمی خاصی هایپدیده یا پدیده با رابطه در نمونه گروه تجارب و

2014; Hatch, 2002.) پیچیده هایموقعیت از درستی درک کسب پدیدارشناسی، از پژوهشگر هدف 

 دیدگاه از پدیده یا مفهوم یک معانی توصیف به پدیدارشناسی .(Morris & Manion, 2000) است
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 مشترک تجارب فهم پی در بنابراین پردازد؛می پدیده آن مورد در آنان تجارب اساس بر افراد از ایعده

 است. افراد از ایعده

یعنی  انجام شد؛ 1و معیار اشباع نظری 2گیری به شیوه هدفمند و مالکینمونه: گیریروش نمونه

شده موردنظر پژوهشگر را افرادی برای مشارکت دعوت شدند که معیارهای مهم و از پیش تعیین

 امهاد زمانی تا معموالً گیرینمونه فرآیند مالک محور، و هدفمند گیرینمونه روش اساس بر داشتند.

 کرارت شاهد پژوهشگر و نکرده اضافه قبلی موارد به بیشتری اطالعات جدید، هایمصاحبه که یابدمی

 ادامه زمانی تا هاداده آوریجمع اساس، این بر. باشد موردنظر هایمالک به توجه با ایداده الگوهای

 شد سعی همچنین،. نیامد دست به مذکور معلمان نمونه هایمصاحبه از جدیدی داده که کرد پیدا

 .شود رعایت نمونه در کنندگانشرکت از تنوع دامنه سازیبیشینه

نفر برای مشارکت دعوت به عمل  12و از بین معلمان ابتدایی مدارس شهر سنندج در مجموع از  

 هب دستیابی زمان تا معلمین تعداد این با نفر زن بودند. مصاحبه 23نفر آنان معلمان مرد و  1آمد که 

 تدریس به اشتغال: شامل مطالعه این به لمینمع ورود هایمالک. یافت ادامه هاداده در نظری اشباع

اد یا ش شبکه در عضویت ابتدایی، ششم تا اول هایپایه از یکی در وقتتمام ابتدایی، تدریس دوره در

 مربوطه. هایگروه در آنالین تدریس برنامه داشتن های اجتماعی،سایر شبکه

ها به مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. مصاحبه 3ها از یک منشورابزار: جهت گردآوری داده

-احبهشد که نام مصکنندگان اطمینان داده حضوری و آنالین و تلفنی انجام گرفت. به مشارکت صورت

ها درج های آنشوندگان و یا سایر اطالعات شخصی بر روی متون پیاده شده و متن حاصل از گفته

شود. مدت ماندن اطالعات در تمام مراحل پژوهش رعایت می شود و اصل رازداری و محرمانهنمی

 اجازه کسب با و هامصاحبه جریان در که است ذکر دقیقه متغیر بود. شایان 42تا  21ها بین مصاحبه

 به شدن، پیاده از پس و شد استفاده هاداده ضبط و ثبت برای صوتضبط از ها،کنندهمشارکت از

 .شدند تبدیل متنی هاینوشتهدست

 که شد استفاده (2211) 4کالیزی تحلیل روش از نیز پژوهش این در هاداده تحلیل و تجزیه جهت

 است: زیر مراحل دارای

                                                      
1. Criterion  

2. theoretical saturation 

3. Protocol 

4. Colaizzi 
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 نندگانکشرکت شدهضبط بیانات ابتدا میدانی، هایبردارییادداشت ثبت و مصاحبه هر پایان در .2

 تجارب و احساس درک جهت و آورده کاغذ روی کلمه به کلمه اظهاراتشان و شده دادهگوش مکرراً

 .شد مطالعه بار چند کنندگانشرکت

 دیدهپ با مرتب بیانات معنی، با اطالعات زیر کنندگان،مشارکت هایتوصیف همه مطالعه از . پس1

 .شدند مشخص مهم جمالت طریق این به و شد کشیده خط بحث، مورد

 عبارات هر از تا شد سعی مصاحبه، هر مهم عبارات کردن مشخص از بعد 2مفاهیم . استخراج3

 این بکس از پس البته. گردد استخراج بود فرد تفکر اساسی قسمت و معنی بیانگر که مفهوم یک

 مورد را اولیه و اصلی جمالت با شدهتدوین معنی بودن مرتب تا کردیم سعی شده،تدوین مفاهیم

 .کنیم حاصل اطمینان هاآن بین ارتباط صحت از و دهیم قرار بررسی

 اساس بر و نموده مطالعه دقت به را شده تدوین مفاهیم پژوهشگران مفاهیم، استخراج از بعد .4

 ،دهشتدوین مفاهیم از موضوعی هایها دستهآن پایه بر که کردند بندیدسته را هاآن مفاهیم تشابه

 و دندش داده پیوند هم به آمده دست به نتایج مطالعه، مورد پدیده از جامع توصیف برای. شد تشکیل

 .آمدند وجود به مفاهیم از تریکلی هایدسته

 شد. ائهار جامعی نسبتاً توصیف( ابهام بدون و واضح بیانی با امکان حد تا) مطالعه مورد پدیده . از6

 :شدند اعتباریابی زیر هایروش از استفاده با پژوهش این هایها، دادهیافته بخشی اعتبار .1

 محقق، که بود مصاحبه جریان در اول. گرفت انجام صورت دو به که 1کنندهمشارکت . بازخورد2

 وسقمصحت تا دادمی ارائه هاآن به را شوندگانمصاحبه هایگفته و هادیدگاه از خود هایبرداشت

 شد خواسته پژوهش در کنندگانشرکت از که هاداده کدگذاری از پس و دوم. کنند ارزیابی را هاداده

 .دهند ارائه شده استخراج مدل درباره را خود هایدیدگاه تا

 هایدیدگاه تا شد خواسته نیز دیگری پژوهشگران و اساتید از که 3بیرونی ناظران از . استفاده1

 دهند. ارائه پژوهش هایداده و کار کلیت با ارتباط در خود

 

 

 

 

                                                      
1. Formulated meanings 

2. Member checking 

3. External audit 
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 مصاحبه(پژوهش )در  کنندگانمشارکت: مشخصات 2جدول 

 زمان مصاحبه نوع انجام مصاحبه میزان تحصیالت سابقه کار سن جنسیت ردیف

دقیقه 31 حضوری کارشناسی ارشد 26 32 زن 2  

دقیقه 42 حضوری کارشناسی 21 31 زن 1  

دقیقه 11 حضوری کارشناسی 1 11 زن 3  

دقیقه 12 آنالین کارشناسی 21 31 مرد 4  

دقیقه 11 تلفنی کارشناسی ارشد 12 41 مرد 1  

دقیقه 32 حضوری کارشناسی ارشد 1 32 زن 6  

 دقیقه 34 تلفنی کارشناسی 2 31 مرد 1

 قهیدق 12 تلفنی کاردانی 11 41 زن 1

 دقیقه 13 آنالین کارشناسی 21 36 مرد 2

 دقیقه 31 حضوری کارشناسی 1 32 زن 22

 دقیقه 42 حضوری کارشناسی 12 42 مرد 22

 دقیقه 16 حضوری کارشناسی ارشد 2 31 زن 21

 قهیدق 21 آنالین کارشناسی 1 12 زن 23

 دقیقه 11 حضوری کارشناسی 22 33 مرد 24

 دقیقه 12 تلفنی کارشناسی ارشد 6 31 زن 21

 دقیقه 31 حضوری کارشناسی 1 11 زن 26

دقیقه 42 حضوری کارشناسی 4 11 زن 21  

دقیقه 21 آنالین کارشناسی 6 32 زن 21  

دقیقه 31 حضوری کارشناسی 23 34 مرد 22  

دقیقه 14 تلفنی کارشناسی 14 43 زن 12  

 

 های پژوهشیافته

 پیامدهای ،مجازی آموزش ساختاری ضعف و هاکاستی ،دستهچهار  های این تحقیق دریافته

 هایایدهمجازی و آموزش اجتماعی -فرهنگی هایآسیبیادگیری،  -یاددهی فرایند در کاربردی

ایم که از این تعداد رسیده کد 11بندی است. در مجموع به قابل طبقه مجازی آموزش به بخشیکیفیت

 کاربردی پیامدهایمربوط به  کد 11،  مجازی آموزش ساختاری ضعف و هاکاستیمربوط به  کد 11



 ۱۰۴۱ 244 بهار، اول، شمارة دهمسال                                                                    فصلنامه تدریس پژوهی     

 مجازی وآموزش اجتماعی -فرهنگی هایآسیب کد مربوط به 13 یادگیری و -یاددهی فرایند در

 بود. مجازی آموزش به بخشی کیفیت هایایده بهکد مربوط  21درنهایت 

ها استخراج ها بر اساس اصول راهبرد پدیدارشناسی بود. هدف از تحلیل دادهتحلیل مصاحبه

درک  ی توصیف بیانگرهایدارشناسان اولیه، تعدادی معدود از مقولهپدهای توصیف بود. طبق نظر مقوله

 (.Barnard,1999) است مطالعه موردی ها از پدیدهسوژه

ای از پاالیش نمونه 1باز، محوری و گزینشی( انجام شد. جدول ) ایها به روش سه مرحلهکدگذاری

 دهد:کدگذاری باز، محوری و انتخابی را نشان می

 

 هاای از کدگذاری داده: نمونه1جدول 

 هاکدگذاری 

 کد محوری کدهای باز هاقولنقل
 کد منتخب

 گزینشی()

 هک شودمی باعث شدن برنامه شاد قطع و وصل» 

 -نکنند پیدا دسترسی مطالب به اولیا همیشه

ها توان پرداخت اینترنت باالست و خانواده هزینه

ی دانش آموزان و همه - ها را ندارنداین هزینه

ا هشود آنگوشی هوشمند ندارند و باعث می اولیا

 رمجبو برنامه شاد نداشته باشند به همین خاطر

فرزندشان را برای  والدین بخواهیم از که شویممی

 «.بفرستند مدرسه آموزش حضوری به

ها در تهیه گوشی هوشمند عاجز اکثر خانواده»

و یا تبلت را برای  توانند گوشیهستند و نمی

فرزندشان تهیه کنند به همین دلیل از 

مانند و به سختی در جریان هایشان عقب میدرس

 .«گیرندآموزش قرار می

بعضی از والدین مشغله زیادی در زندگی دارند »

-و اکثر شاغل و گاها بیسواد هستند و کمتر می

توانند در جریان یادگیری فرزندانشان را هدایت و 

 «کمک کنند

بر قطعی اینترنت، هزینه

 عدم دسترسی، بودن،

فقدان گوشی هوشمند، 

مشغله زندگی، شغل 

 یکاهش انگیزهوالدین، 

، استرس و آموزان دانش

آموز و به دانش فشار

والدین، ارتباطات پنهان، 

شناخت ناکافی، آموزش 

ناقص، تکالیف ناقص، 

عدم آگاهی و عدم 

 آموزش اولیا

ابزارهای آموزشی 

ضعیف، مشکالت مالی 

های آموزان، آزموندانش

ناکارآمد، خستگی 

معلمان، همکاری کم 

والدین، ناهماهنگی و بی 

عدم زیرساخت 

 مناسب

 

 

بودن  برهزینه

 اینترنت

 

 

 

دشوار بودن فرآیند 

-ارزشیابی دانش

 آموزان

 

 

عدم تسلط معلمان 

به نرم افزارهای 

 آموزشی

 

و  هاکاستی

ضعف 

ساختاری 

آموزش 

 مجازی
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بعضی از والدین در زمینه استفاده از فضای »

کارگیری ابزارهای آموزشی در فضای مجازی و به

اند و این خود های الزم را ندیدهمجازی آموزش

مشکل بزرگی برای جریان آموزش و تدریس در 

ها از خانواده» «.شوداین شرایط محسوب می

دیریت م عدم با و شده گیبرنامه درون دچار بی

 توانند هماهنگ و سرشدند و نمیرو میرو به زمان

شده در فضای مجازی و در کالس ساعت مشخص

 «.آماده شوند

نیست که ما به کار  فضای مجازی مثل مدرسه»

ها نظارت داشته باشیم دانش آموزان و تکالیف آن

آموزان در فضای مجازی تکالیفشان را . دانش

 «.فرستندناقص و یا نصف و نیمه می

کردم مثل زمان حضور در کالس من مشاهده می»

های حضوری دانش آموزان انگیزه درس و آموزش

فت و عالقه زیادی به انجام تکالیف و دریا

 «.ها را نداشتندآموزش

برنامه گی، عدم فعالیت 

دانش آموزان، 

 ،آموزانانگیزگی دانشبی

 و بهانه انگاریسهل

 دانش آموزان، جویی

نبود یک اینترنت 

 ، مناسب و کارآمد

ر بین ایجاد تنبلی د

 آموزاندانش

 تکالیف و آموزشی مطالب از به نظر من والدین» 

 شوند و ارتباطآگاه می فرزندشانآموزان و دانش

پایدار بین معلم و شاگرد و والدین  تعامل و متقابل

والدین  و ارتباط بین معلم» «.شودایجاد می

 در و دانش آموزان حتی والدین شود وتسهیل می

 فرزندانشان قرار آموزشی جریان نیز در هاتعطیلی

 «.گیرندمی

به نظرمن فضای آموزشی و استفاده از برنامه » 

 درون و است کنندهانش آموزان تسهیلشاد برای د

 «.اندازدمی جلو را آموزشی

های دنیا و پیشرفت از تواند ناگزیرنمی انسان» 

بینی مثل بیماری کرونا پیشمشکالت غیرقابل

 شرایط با خود دادن وفق برای بنابراین باشد.

 آن بروز هایفناوری از است الزم جامعه و جهان

کنیم. به همین دلیل در شرایط حساس  استفاده

، تسهیل رتباطات سالما

شتراک ا در ارتباطات،

افزاری و  منابع سخت

افزاری و دستیابی  نرم

سریع و آسان به 

گسـترش  ت،اطالعا

 ،ایهای رایانهشبکه

یادگیری مستقل، 

شناخت نیازهای دانش 

آموزان، عدم نیاز به 

زمان و مکان، 

رسانی به والدین، اطالع

جذابیت صوتی و 

تصویری، مکمل فرایند 

تدریس، انعطاف پذیری 

تداوم و تثبیت 

 یادگیری

 

یادگیری مبتنی بر 

هدایتی و  -خود

 محور -نظارت والد

 

ای بودن چندرسانه

 ابزار آموزش

 

عدم نیاز به حضور 

 فیزیکی

 

پیشبرد اهداف 

 آموزشی

پیامدهای 

کاربردی در 

فرایند 

 -یاددهی

 یادگیری
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چنینی برای رفع مشکالت آموزشی مجبور این

هستیم از فضای آموزشی برای تدریس استفاده 

فضای مجازی و استفاده از شبکه شاد » «. کنیم

 -است معلم به کنندهدر شرایط کرونایی کمک

 است معلم یخواسته که روشی به اولیا راهنمایی

 پیش دوگانگی -گیردمی انجام جدید روش به و

 کالس در خودم که مطالبی اوقات گاهی- آیدنمی

 .«دهممی قرار کانال در کنممی فراموش

 آموزان دانش در انگیزه ایجاد فکر به همیشه ما»

فضای . بروند درس استقبال به بیشتر که هستیم

 هب آموزشیکمک انگیزه عنوان به تواندمی مجازی

 کانال دانش آموزان در وقتی. «باشد آموزان دانش

-همکالسی کارهای یا بینندمی را معلم تدریس

 لکانا در را کارهایشان وقتی و بینندمی را هایش

 .«شودمی آنان انگیزه ایجاد باعث. گذاریممی

 روی بر من صوتی هایپیام و صوتی امالهای»

 یعکس وقتی -تاثیرگذاربوده خیلی آموزان دانش

 گذاریممی هابچه هایفعالیت یا هاکاردستی از

 «. شوندمی خوشحال هابچه

در آموزش، رفع 

 مشکالت آموزشی،

-ایجاد انگیزه در دانش

آموزان، تسهیل جریان 

آموزش، خوشحالی 

دانش آموزان، یاری گر 

معلم،  کنندهکمکو 

 های متنوع و مفید، فایل

-ایجاد انگیزه در دانش

آموزان، آزادی عمل به 

دانش آموزان، رغبت به 

 مشارکت و تالش زیاد 

 ، در دسترس بودن

 

توجه به نیاز 

 مخاطبین

 

جهانی بودن 

 یادگیری

 

 

ارتقای سواد 

 ایرسانه

 

 

-تدریس در فضای مجازی باعث وابستگی دانش»

ای را آموزان به گوشی شده و این خود زمینه

مدت طوالنیآموزان کند تا دانشفراهم می

وقت از گوشی استفاده درگوشی بوده و وقت و بی

 «.کنند

که در شرایط کرونایی به  در کنار تمام مشکالتی»

وجود آمده گاهاً انتظارات والدین نیز بسیار شده 

 «. کندو در روند جریان آموزش خلل ایجاد می

از جمله  بسیاری از والدین به دالیل زیادی»

اهمیت و عدم انگاری و یا بیسهلو  مشغله زیاد

خاطر بیماری  آموزش مناسب و یا استرس به

سختی در جریان تدریس فرزندشان با معلمان به

 «.کنندهمکاری می

 نبود پرسش و پاسخ رو

بی حوصلگی  برو و مؤثر،

دانش آموزان، استفاده 

زیاد از گوشی هوشمند، 

وابستگی به فضای 

 مجازی، کار زیاد

معلمان، پاسخگویی 

همیشه، باال بردن 

لدین،عدم انتظارات وا

تفهیم مطالب درسی، 

 ، های اینترنتهزینه

-ارائه محتواها و آزمون

، های ناکارآمد آموزشی

استفاده 

مدت از طوالنی

 گوشی همراه

 

زدگی در غفلت

 آموزش

 

 ریزش تحصیلی

 

انگاری و عدم سهل

 همکاری والدین

 

 هایآسیب

 -فرهنگی

اجتماعی 

آموزش 

 مجازی
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-آموزان برای کسب نمره بهتر تالش نمیدانش» 

-ها مشاهده نمیکنند و زیاد رقابت سالم بین آن

 «ای به رقابت سالم ندارندشود و انگیزه

آموزان به گوشی هوشمند ی از دانشبعض»

دسترسی نداشتند و یا اینترنت برایشان هزینه 

توانند آن را تهیه کنند به همین بردار بود و نمی

ماند و گاهاً به ها عقب میدلیل فرزندشان از درس

-دلیل این مشکالت فرزندشان را به مدرسه نمی

 .«کردها ترک تحصیل میفرستادند و فرزند آن

نظر من یکی از معایب تدریس در فضای به » 

مجازی از بین بردن فرصت کارتیمی و گروهی و 

 آموزان استها و یادگیری مشارکتی دانشفعالیت

-آموزان باقی نمیو فرصتی برای تعامل بین دانش

گذارد و دانش آموزان ارتباط کمتری با همدیگر 

 «.کنندبرقرار می

ضور چون مثل کالس حضوری دانش آموزان ح»

-ها را نمیشوند و معلم از نزدیک آنو غیاب نمی

وزان آمبیند با وجود تذکرات فراوان بعضی از دانش

شوند و ناقص در وسط تدریس آنالین می

 «.کنندها را دریافت میآموزش

آموزان در پاسخ دادن به بسیاری از دانش» 

ها از کتاب درسی و والدین و خانواده خود آزمون

ها را مطالعه د و خودشان کتابگیرنکمک می

ها خوب شود که آنکنند و این باعث مینمی

 «.مطالب درسی را یادنگیرند

مشکل در ارسال و 

ها، متوقف دانلود آموزش

شدن اینترنت در زمان 

آموزش و تدریس، عدم 

های امکان فعالیت

گروهی و تیمی، نا 

آشنایی به فضای 

مجازی، روی آورن 

دانش آموزان به تقلب، 

م برانگیختگی دانش عد

بود امکان آموزان، ن

حضور و غیاب 

آموزان، مشخص دانش

نبودن و رسمیت 

نداشتن حریم کالس، 

قرار نداشتن 

ها در کنار کالسیهم

یکدیگر و نبود ارتباط 

تعاملی و متقابل بین 

 آموزدانش

 رقابتکم شدن 

در بین  سالم

 آموزاندانش

 

نظام  شدن فیضع

تشویقی و 

 معلمان انگیزشی

 

ضعیف شدن 

گروهی  هایفعالیت

 و تیمی

 

-وابستگی دانش

آموزان به فضای 

 مجازی و آسیب

 ،پذیری آنان

 

ا هسایت آموزش و پرورشبه نظر من بهتر است » 

 تا کنند اندازیراه را آموزشی معتبر هایکانالو 

معلمین جهت تدریس خود در فضای  یهمه

 «.مجازی از آن استفاده کنند

آموزان و معلمین و دانش به  نظر من بهتر است» 

های بیشتری در خصوص ها، آموزشخانواده

افزایش دسترسی، بهبود 

اینترنت، کاهش هزینه 

اینترنت،  بهبود امکانات، 

های آنالین، ایجاد کالس

ایجاد امکانات بهتر، 

 ها،توسعه زیرساخت

آموزش دادن معلمان، 

بهبود عملکرد 

آموزش و پرورش 

های در ایجاد شبکه

 اجتماعی مثل شاد

رفع مشکالت 

 زیرساختی

 

 هایایده

 یبخشکیفیت

به آموزش 

 مجازی
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 آموزشی تکنولوژی فضای مجازی و استفاده از

 «.افت کننددری

اگر مشکالت موجود در شبکه شاد حل شود و »

آموزان رایگان اینترنت آن برای معلمین و دانش

است چراکه تعداد زیادی از  شود خیلی خوب

 .«ها توان پرداخت هزینه اینترنت را ندارندخانواده

آموزان در باید هم معلمین و هم والدین و دانش»

فضای مجازی در کارگیری و استفاده از زمینه به

مواقعی حساس مثل قرار گرفتن در این شرایط 

 «.های الزم را ببینندبیماری آموزش

 ایگونهبههمه ما معلمان باید در فضای مجازی »

آموزان به مانند کالس تدریس کنیم که دانش

 «.حضوری در آن فعالیت کنند

ها برای آموزش فرزندشان به معلمان اگر خانواده»

دگیری و تفهیم مطالب درسی برای کمک کنند یا

 «.دانش آموزان بسیار آسان خواهد بود

به نظر من بهتر است آموزش و پرورش و حتی » 

 خرید توانایی که آموزانیبرای دانش خود مدرسه

 هک کنند برایشان گوشی تهیه  ندارند گوشی

 «.کنند استفاده امکانات این از بتوانند

آرامش خاطر معلمان، 

رفع خستگی، 

پاسخگویی به دانش 

آموزان، آموزش دانش 

آموزان و والدین، 

همکاری خانواه ها، 

واهای تولید محت

جدی نگرفتن  مناسب،

دانش ها از جانب سالک

ها، آموزان و خانواده

آموزش به دانش آموزان 

برای استفاده از اینترنت 

رفع  و فضای مجازی،

ت تهیه و تولید المشک

 ،محتوای الکترونیکی

 

 

نحوه تولید  آموزش

محتوای 

 الکترونیکی

 

-پرهیز از وبگردی

 هدفبیهای 

 بستر کردن فراهم

 و امن اینترنت

 رایگان

 

سواد  ارتقای

والدین و  ایرسانه

 معلمان

 

 مفهوم اصلی شامل چهاردر قالب  حاضر نتایج پژوهش ال بدان اشاره شد،جدول با در که طورهمان

یادگیری،  -یاددهی فرایند در کاربردی پیامدهای ،مجازی آموزش ساختاری ضعف و هاکاستی

 بندیدستهمجازی  آموزش به بخشی کیفیت هایایدهمجازی و آموزش اجتماعی -فرهنگی هایآسیب

تشکیل کد باز  11 کدمحوری و 4 مجازی از آموزش ساختاری ضعف و هاکاستی شده است. مفهوم

یکی از مباحث مهم و تأثیرگذار در نیز  یادگیری -یاددهی فرایند در کاربردی پیامدهای شده است.

کد  11کد محوری و  1که خود شامل  بودمعلمان باب آموزش و تدریس در فضای مجازی از دیدگاه 

 چالشمباحث مهم از نیز یکی دیگر  مجازیآموزش اجتماعی -فرهنگی هایآسیب مفهومباز بود. 

خود حاصل  مجازیآموزش اجتماعی -فرهنگی هایآسیبو  برانگیز بوده که در جدول موردنظر است

 ایده و درنهایت بوده است که در جدول باال به طور کامل ذکرشده است. کد باز 13کد محوری و  1
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در نهایت در  باشد.کد باز می 21کدمحوری و  6که خود دارای  مجازی آموزش به بخشی کیفیت های

و هریک از کدهای باز را  و محوری توان به تفکیک کدهای گزینشیمی 4تا 2های شماره شکلقالب 

 .مشاهده نمود

 

 

  مجازی آموزش ساختاری ضعف و هاکاستی :1شکل 

عدم  ،،هزینه بر بودن اینترنت عدم زیرساخت مناسب، شودمشاهده می 2طور که در نمودار شمارههمان

 عنوانهب آموزاندشوار بودن فرآیند ارزشیابی دانش ،آنان پذیریآسیبو افزارهای آموزشی، تسلط معلمان به نرم

 بودند. مجازی آموزش ساختاری ضعف و هاکاستیموارد نشان از  ترینمهم
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یادگیری-: پیامدهای کاربردی در فرایند یاددهی2شکل   

پردازد که خود شامل کدهای یادگیری می-یاددهی فرایند در کاربردی پیامدهای، به 1نمودار 

، ورمح -هدایتی و نظارت والد -یادگیری مبتنی بر خودمحوری از قبیل تداوم و تثبیت یادگیری، 

ای بودن ابزار آموزش، عدم نیاز به حضور فیزیکی، پیشبرد اهداف آموزشی، توجه به نیاز چندرسانه

 باشد.ای میتقای سواد رسانهمخاطبین، جهانی بودن یادگیری، ار
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 اجتماعی آموزش مجازی-های فرهنگی: آسیب3 شکل

دهد که خود شامل مواردی از را نشان میاجتماعی آموزش مجازی، -های فرهنگیآسیب ،3نمودار 

ی و انگاراستفاده طوالنی مدت از گوشی همراه، غفلت زدگی در آموزش، ریزش تحصیلی، سهلقبیل: 

 ینظام تشویقی و انگیزش شدن فیضعآموزان، سالم در بین دانش رقابتعدم همکاری والدین، کم شدن 

 د.باشهای گروهی و تیمی میآموزان به فضای مجازی، ضعیف شدن فعالیتمعلمان، وابستگی دانش

 

: ایده های کیفیت بخشی به آموزش مجازی4شکل    
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پردازد که خود شامل مواردی از قبیل: میمجازی  آموزش به بخشی کیفیت های ، به ایده4نمودار 
های اجتماعی مثل شاد، رفع مشکالت زیرساختی اینترنت، بهبود عملکرد آموزش و پرورش در ایجاد شبکه

و  امن فراهم کردن بستر اینترنت هدف،بیهای پرهیز از وبگردیآموزش نحوه تولید محتوای الکترونیکی، 

 باشد.می ایسواد رسانه رایگان، ارتقای

 گیریبحث و نتیجه

آموزان در پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب زیسته معلمان ابتدایی از آموزش مجازی دانش

زیسته معلمان در مورد آموزش تجارب  ( انجام گرفت. نتایج نشان داد کهCOVID-19شرایط کرونا )

 و هاکاستیبه چهار دسته اصلی تقسیم شدند: دسته اول به  مجازی دانش آموزان در شرایط کرونایی

گردد که تعداد زیادی از معلمان و مصاحبه شوندگان در مشارکت برمی مجازی آموزش ساختاری ضعف

تأکید داشتند و این کاماًل در متن مصاحبه نمایان و محرز بود.  هادشواریو  هاکاستیخود به این 

آموزان به فضای وابستگی دانش ،هزینه بر بودن اینترنت عدم زیرساخت مناسب،مواردی از جمله 

شان ن ،ترین مواردبه عنوان مهم آموزاندشوار بودن فرآیند ارزشیابی دانش ،آنان پذیریآسیبمجازی و 

بودند، این نتایج همسو با س الدر ک تدریسهای استفاده از فضای مجازی برای لشناکارآمدی و چااز 

 Abasi, Hejazi & Hakimzadeh، Parhizi(2020و ) Ahmadhaidar&Barkhoda( 2021) هاییافته

et al (2014)،(2020) Salimi& Fardin ،Abbasi Darreh Bidi & Ebrahimi (2020) ،Molaei 

Qolanji (2020)، Mousavi&Faezeh(2019)، .بود 

 (2020)Abasi, Hejazi & Hakimzadeh  ها و ناکارآمدی تدریس در فضای مجازی به چالشکه

از جمله اینکه شاید نتواند جانشین معلم،  های خاصیدارای ناکارآمدی اند. آموزش مجازیکردهاشاره

و دارای مشکالت قطعی  ،شود چهره در کالس درس به تعامالت انسانی و عاطفی و ارتباط چهره

 بر بودن و عدم دسترسی همگانی به آن باشد.اینترنت و مشکالت زیر ساختی و هزینه

 Parhizi et al (2014)مخل موارد بندیدسته به مجازی آموزش هایچالش عنوان با پژوهشی طی 

 است فنی مشکالت اول دسته. کردند بندیتقسیم دسته سه در را هاآن و پرداخته مجازی آموزش در

 کاهش و فراگیرنده و مدرس بین چهره به چهره ارتباط نبود و هازیرساخت در ضعف به آن در که

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

 ران،فراگی یادگیری کیفیت ارزیابی دشواری آن، ساختار و مجازی محیط با آشنایی عدم که است خط

 حجم افزایش درنهایت، و سنتی ارزیابی هایشیوه تغییر و فناوری عصر به ورود برای مدرسان مقاومت

 .شودمی شامل را مدرسان کاری

Salimi& Fardin (2020) نقش کرونا ویروس در آموزش مجازی، با » عنوانپژوهش خود با  در

ا هبه بررسی نگرش معلمان مقطع ابتدایی شهر زاهدان درباره فرصت «هاچالشو  هافرصتتأکیدی بر 

 این به و پرداختند( برای آموزش مجازی در مدارس COVID-19هایی که ویروس کرونا )و چالش
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 شد. در بندیطبقهن، میانی و خرد مطرح و الها در سه سطح کها و فرصتکه چالش رسیدند نتیجه

گذاری نامطلوب، ریزان؛ سیاستداشتن تفکر راهبردی مدیران و برنامههای، عدم ن چالشالسطح ک

های معرفی شده، ضعف تکنولوژی آموزشی و مدیریت ناکارآمد؛ در سطح میانی چالش ضعف فناوری

و در سطح خرد حاصل گردید.  شدهمطرح بندیبودجهو آزادی عمل و برهم خوردن  اللنداشتن استق

فراهم )ن الهایی را در سطح ک( فرصتCOVID-19، شیوع کرونا )گانکنندمشارکتهمچنین از نظر 

های بر خط و مجازی، راهبردی و توجه به آموزش ریزیبرنامهکردن زمینه تغییر، توجه به داشتن 

و سطح خرد به دنبال داشته  ()خلق فرصت آموزشی برابر و خلق نوآوری آموزشی جدید میانیسطح 

 .است

آموزش رسمی مدارس کشور ما ایران، استفاده از فناوری در برنامه  توان گفت،میدر تبیین نتایج 

ها و های آموزشی است که مبتنی بر چالشآموزش مجازی در مدارس نیازمند نوعی تحول در طراحی

هایی که های پیش رو معلمان، دانش آموزان و اولیا باشد. با توجه به نتایج حاصل از چالشفرصت

اند سیستم باید به سمتی حرکت نماید تا این موانع عنوان کرده آموزش مجازیحوزه معلمان در 

 ت موجود درالزمه حل مشکالهایی برای توانمندسازی معلمان استفاده نماید. را به فرصت شدهمطرح

طلبد تا در جهت بهبود را می و همه افراد ، همراهی عوامل مدیریتیشرایط به وجود آمدهزمینه 

 .های آموزش مجازی قدم بردارندزیرساخت

های استفاده از فضای مجازی در این پژوهش به دست آمد با هر چند آنچه به عنوان چالش

باشد، اما آنچه که مهم است به همکاری تمام عوامل آموزش و مسئوالن نظام آموزشی قابل رفع می

ابتدایی با توجه به اهمیت و ضرورت ها و دشوارهای برای دانش آموزان حداقل رساندن این چالش

 دوره برای یادگیری بهتر و بنیادی این دوره برای مقاطع بعدی دانش آموزان است.

 رد کاربردی توان اشاره کرد بحث پیامدهاییکی دیگر از مواردی که از تجربه معلمان به آن می 

هدایتی و  -یری مبتنی بر خودیادگشامل تداوم و تثبیت یادگیری،  بود خود یادگیری-یاددهی فرایند

ای بودن ابزار آموزش، عدم نیاز به حضور فیزیکی، پیشبرد اهداف ، چندرسانهمحور -نظارت والد

ج همسو این نتای باشد.می ایرسانهآموزشی، توجه به نیاز مخاطبین، جهانی بودن یادگیری، ارتقای سواد 

Abasi, Hejazi & Hakimzadeh،(2017 )Ghorbankhan and Salehi ،(2020 )(2020)های با یافته

Morice et al .بود 

به مثابه عاملی شناخته آموزش مجازی فواید زیادی دارد. آموزش مجازی  Hrastinski((2019 از نظر

ا ب دانش آموزان بخشد و منجر به توسعه دستاوردهایشده است که فرآیند یادگیری را تسهیل می

ود. شابراین، آموزش مجازی برای این یادگیرندگان امری مهم تلقی میشود؛ بناستفاده از فناوری می

تواند پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان را بهبود بخشد و در دستیابی به بخشی از اهداف این فناوری می

  .آموزشی استاندارد بدون هیچ دسترسی به مدرسه یا دانشگاه یاری رساند
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نشان داده شد که ارتقای  Ghorbankhan and Salehi (2017) دیگر توسط یدر پژوهشهمچنین 

 از قی و رفتاریالهای اخهای پژوهشی و ویژگیهای آموزشی، ویژگیهای الکترونیکی، ویژگیمهارت

به فواید  Morice et al (2020) پژوهشیدر  باشد. همچنینجمله فواید تدریس در فضای مجازی می

 تدریس در فضای مجازی اشاره شده است.

(2020) Yulia های برخط به منظور جلوگیری از انتشار ویروس در پژوهش خود با عنوان آموزش

( COVID-19ناشی از ویروس کرونا ) گیرهمه( در اندونزی عقیده دارد که بیماری COVID-19کرونا )

این ویروس جلوگیری  گیریهمهکند در خانه امر آموزش را تداوم بخشند تا از معلمان را مجبور می

و این خود از فواید و دستاوردهای آموزش مجازی است که در شرایط پیش آمده دانش آموزان  شود

 از تحصیل عقب نمانند و جریان آموزش و تدریس تداوم داشته باشد.

 یرشمش همانند تواندمی دنیا این در چیزی توان بیان داشت که، هردر تبیین نتایج پژوهش می

 قبع تکنولوژی از توانیمنمی ما اما مجازی، فضای مانند باشد، مزایا و معایب دارای و کرده عمل لبه دو

 وژیتکنول دنیای طریق از اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، سیاسی، هایجریان از بسیاری چون بمانیم،

 (COVID-19کرونا ) دوران در مجازی آموزش مهم هایفرصت از یکی .خورندمی رقم مجازی فضای و

 و زینهه کمترین با آموزاندانش و والدین و است دور راه از یکدیگر با ذینفعان سریع ارتباط برقراری

 ها. چون خانوادهشودمی ایجاد مدرسه و خانواده بین بهتری تعامل و باشند ارتباط در مدرسه با زمان

وزان، آمکه بهترین مکان برای آموزش، مدرسه و بهترین فرد برای آموزش و تربیت دانش ندمتوجه شد

آموزان در آموزش مجازی سطح معلمان هستند، در فرآیند توسعه مهارت و تجربه یادگیری دانش

دهد با مجازی ز طرفی نتایج نشان میا آموزان رشد چشمگیری به خود گرفته است ودانایی دانش

قیت معلمان در این حوزه متحول شده است زیرا در جهت الآموزان، مهارت و خدانش شدن تحصیل

شوند که ای که معلمان مجبور میگونهشود، بهتقویت روش تدریس از منابع متنوع بهره گرفته می

ای خود را ارتقاء دهند تا در تدریس دروس با مشکل مواجه نشوند و خود را نسبت به قبل سواد رایانه

های فنون تدریس خود را نیز توسعه دهند. برای نمونه از در این فرآیند، مهارت و ؛روزتر کنند به

-افتهیآنچه بیان شد، به  توجه با .کنندهای جذاب برای آموزش استفاده یادگیری معکوس و انیمیشن

 ستد فراوان بههای و موفقیت بهاگرانرسد، عنایت به تجارب در این زمینه به نظر می شدهحاصلهای 

صحیح استفاده از  سازیفرهنگهای آموزش مجازی، آمده، در صورت فراهم آمدن زیرساخت

های مجازی، سالزم جهت حضور در کالآموزان به ابزارهای دانش یجانبههمهتکنولوژی، دسترسی 

ط شرای های مجازی و تولید محتواهای الکترونیکی و دیگرسالتوانمندسازی معلمان در برگزاری ک

اثربخش بوده و شیوهای مدرن و بسیار مناسب و کاماًل تواند آموزش مجازی می همضروری در کنار 

 و از تجربه جدید که در باشدبعضاً جایگزین خوبی برای آموزش سنتی و یا مکملی اساسی برای آن 

وزش آم تقویت منظوربه نوین هایروش از استفاده برای خوبی فرصت شده، ایجاد کشور آموزشی نظام
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های پژوهش در بخش یافتهکه  آنچه اساس درواقع، بر. است نموده فراهم آموزاندانش برای و یادگیری

به عنوان ابزاری نیرومند ؛ این نوع آموزش این بود که درآموزش مجازی  فواید ترینمهممشخص شد 

در  ر نیازی به حضور فیزیکیکه دیگ ایگونهبهبوده تاثیرگذار و اثربخشی آموزش  کیفیت ارتقاءدر 

رفت و آمد، ترافیک، ارتباط اندک و ...  هایهزینهاز طرفی نیز بسیاری از . باشدهای درس نمیسالک

تی از این سبک و سیاق التوانستند بدون رفت و آمد و مشکدر زمان آموزش مرتفع گردید و افراد می

 .از آموزش برخوردار شوند

اجتماعی آموزش مجازی -های فرهنگیلمان به آن اشاره کردند آسیباز جمله موارد دیگری که مع

استفاده طوالنی مدت از گوشی همراه، غفلت زدگی در  بود که خود شامل چند محور اساسی از جمله

-سالم در بین دانش رقابتانگاری و عدم همکاری والدین، کم شدن آموزش، ریزش تحصیلی، سهل

معلمان، عدم تسلط معلمان به نرم افزارهای آموزشی،  نظام تشویقی و انگیزشی شدن فیضعآموزان، 

 Fauzi& Khusuma هایباشد. این نتایج همسو با یافتههای گروهی و تیمی میضعیف شدن فعالیت

(2020)، Mehall (2020)، Zandi(2016)، (2010 )Kia( ،Khan (2005،2020)) Mohammadi .بود 

(2019, Najafi) طی پژوهشی نبود درک مناسب از فضای مجازی آموزشی، تأخیر در بازخورد  یزن

ین و الآموزشی، تعویق در یادگیری غیرهمزمان و کمبود انگیزه برای خواندن محتوای الکترونیکی آن

های س و فقدان مهارتالت انسانی، عاطفی و ارتباطات چهره به چهره در کالعدم تعام ترمهماز همه 

 معایب و س را ازالهای عملی در کماعی و همچنین عدم امکان اجرای برخی فعالیتارتباطات اجت

 .دانسته است مجازی نقاط ضعف آموزش

( معادالت و نظم موجود در تعلیم COVID-19شیوع ویروس کرونا )توان گفت، نتایج می در تبیین

ه تعلیم و تربیت نیست و مدرس محور اصلی آموزدانشکه دیگر معلم و  ایگونهبهو تربیت را به هم زد 

 شده  والدین اصلی دغدغه است که این موضوع مهم سبب شدهخارجآموزش  مبدأاز مکان اصلی و 

ای زهای آسیبوارد دنیای آموزش از راه دور و فضای مجازی و گرداب شبکه یکباره به فرزندانشان زیرا

برخی والدین و ناتوانی  سوادیبی، آموزاننبود ارتباط چهره به چهره معلم و دانش .اجتماعی شدند

والدین معلمان و ، مشغله فراوان برخی هاآندر هدایت تحصیلی فرزندان و رفع اشکاالت درسی  هاآن

دانش  توجهیبی(، COVID-19در پی خسارات اقتصادی و معیشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا )

نیای مجازی و کاهش ساعات درسی در بستر ها، سرگرم شدن دانش آموزان در دآموزان به آموزش

طوالنی آنان در خانه و انجام ندادن تکالیف و عدم تالش برای رفع اشکاالت  فراقتفضای مجازی، 

انش د در افت تحصیلی سبب در فضای مجازی دانست که این خود معایب تدریستوان از درسی را می

ش برای یادگیری، الن از فضای شاد مدرسه و تآموزاروم ماندن دانشبنابراین، مح شود؛میآموزان 

-تی است که آموزش غیرحضوری برای دانشالو حضور در اجتماع از دیگر مشک جمعیدستهزندگی 

زم برای اجرای الها در خصوص آمادگی اما از غفلت متولیان امر و خانواده ؛آموزان ایجاد کرده است
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ت دیگری وجود دارد که با العظیم در عرصه آموزش که بگذریم مشک حالدرعیناین فرایند جدید و 

تنها  ( و اجرای طرح آموزش مجازی نهCOVID-19گذشت بیش از یک سال از شیوع ویروس کرونا )

بینی احتمال ادامه این روند حالت فرسایشی  و با توجه به پیش اندشدهبلکه بیشتر هم  اندنشدهکم 

هستند که در این میان به انواع  آموزاندانشها و ر از همه این خانوادهبه خود خواهد گرفت و بیشت

ها دچار خواهند شد. این تغییر ناگهانی پارادایم آموزشی، معلمانی که به شرایط معمولی عادت آسیب

اینکه تغییر اجباری  کما .ین را آغاز کردند، به چالش کشیده استالداشتند و آموزش اضطراری آن

جهی تو نشان داده است که در عصر تکنولوژی، درصد قابل خوبیبهدر این مقطع زمانی  شیوه آموزش

های آموزشی هستند و افزارها و رسانه زم برای انتقال محتوا از طریق نرمالهای از معلمان فاقد مهارت

قا و ارت ، دانش معلمان را در این بُعد تقویتمدتکوتاهدر  ریزیبرنامهوپرورش با  ضروری است آموزش

 . دهد

شوندگان و معلمان برای بهبود و عملکرد بهتر تدریس در فضای مجازی به طرح در نهایت مصاحبه

بهبود عملکرد آموزش و پرورش در  مجازی به شرح زیر پرداختند. آموزش به بخشی کیفیت های ایده

کی، محتوای الکترونیآموزش نحوه تولید  های اجتماعی مثل شاد، رفع مشکالت زیرساختی،ایجاد شبکه

. باشدمی ایسواد رسانه امن و رایگان، ارتقای فراهم کردن بستر اینترنت ،هدفبیهای پرهیز از وبگردی

 ،Martinal et al ،Rezaei (2016)،et al(2020) Rasmitadil( 2019)های، این نتایج همسو با یافته

Alikhan& Alikhani(2020)، (2020) Luthra & Mackenzie.بود 

نیازهای یادگیرنده  اساس بر فضای مجازی طراحی منظم، طراحی Martinal et al (2019) به نظر

ای برخی از موقع، در دسترس بودن و حضور و ارتباط دوره همچنین پاسخ و بازخورد به و تعامل

ای طی مقاله Fingal and Snelling(2020همچنین ) بر آن تأکید داشت.راهکارهای تسهیلگری بود که 

ین، به ال( و روی آوردن مدارس سراسر جهان یه یادگیری آنCOVID-19در پی شیوع ویروس کرونا )

رای عنوان راهکاری بو به کند آمیزترموفقیتین را التواند یادگیری آنهایی پرداختند که میطرح ایده

ه زش چگونگی ورود به شبک. این پژوهشگران معتقدند آموبهبود تدریس در فضای مجازی مناسب باشد

آموزان، درخواست از اولیا برای آموزش شیوه ت اتصال به شبکه به والدین و دانشالو آموزش رفع مشک

ویی، نوشتاری، ویدئ)های ارائه محتوا چندگانه گیری از شیوهسن، بهره آموزان کمبه دانش افزارنرمکار با 

دیگر، بیان انتظارات واضح و شفاف از اولیا و  ندهندگاآموزش، داشتن تعامل با (صوتی، تصویری

آموزان برای ارائه تکلیف در شیوه دلخواه خود، ارائه آموزان، دادن اجازه انتخاب به دانشدانش

آموزان، استفاده از ویدئو کنفرانس، داشتن دانش برای باانگیزه نگه (یا حداقل مداوم)بازخوردهای فوری 

ود تکالیفی که خ)ت چهره به چهره، تدارک تکالیف یادگیری مستقل التعامچت زنده و ... برای حفظ 

، ارائه راهنمایی برای (مستقل یا با دریافت حداقل حمایت والدین بتواند انجام دهد طوربه آموزدانش
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ین حمایت نمایند، الوالدین در خصوص اینکه چگونه و در چه حدی فرزندان خود را در یادگیری آن

 .های آن بکاهدتر و از کاستیین را ثمربخشالدگیری آنتواند یامی

ازی های مجبدون شک استفاده از آموزشتوان چنین بیان داشت که آمده میدستدر بیان نتایج به

موزان آخوبی است، اما در این بین باید به میزان دسترسی دانش راهکارو تلویزیونی با تعطیالت مدارس، 

آموزان نیز و تعمیق یادگیری دانش شدهتعریفهای ها در محیطرائه آموزشبه امکانات نوین، نحوه ا

های آموزش مجازی حداقل برای شرایط بحرانی نیازمند رگزاری کالس. و دیگر اینکه بتوجه جدی کرد

های الزم از قبیل دسترسی به اینترنت، سیستم رایانه یا گوشی هوشمند، خرید زیرساخت بودن فراهم

ای اندیشید ارهها چکه برای اینکه کمترین مشکلی پیش بیاید باید برای آن نترنتی و... استهای ایبسته

و تدابیری اتخاذ نمود. تولید محتوای آموزشی جذاب و مناسب برای دانش آموزان توسط معلمان، 

های الزم جهت حفظ و مراقبت از حریم شخصی در استفاده از سازی، دادن آموزشآموزش و فرهنگ

آموزان برای شرکت در کالس و ارسال تکالیف با مند کردن دانشرسان و فضای مجازی، عالقهامپی

های آموزش ذوق و معتبر در زمینه روشهای خالقانه، حمایت از معلمان خالق، خوشاستفاده از روش

، مجازیهای برتر تدریس در فضای ها و الگوها، همایشمجازی به شکل غیرمستقیم در قالب جشنواره

های آنالین با استفاده از برگزاری ها و آموزشهای معلمان در انجام فعالیتها مهارتارتقاء توانمندی

های آموزشی، همچنین آموزش پرورش باید مشکل زیرساختی اینترنت را حل کند و اینترنت کارگاه

 آموزان و والدین قرار دهد.رایگان در اختیار دانش

کرونا  ویروس انتشار با آن همزمانی و پژوهش انجام زمان حاضر، پژوهش محدودیت ترینمهم 

(COVID-19) محدودیت با پژوهش نمونه به دسترسی زمینه در محقق گردید باعث که کشور در 

 .دهد قرار تأثیر تحت را هامصاحبه فضای و شود رو روبه

 مالحظات اخالقی

 ها تکمیل شد.توسط تمامی آزمودنینامه آگاهانه های رضایتدر مطالعه حاضر فرم

 حامی مالی

 شد. تأمینهای مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله هزینه

 تعارض منافع

 بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است.
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