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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, webbased 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. 1Shortcomings 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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رهیافتی پدیدارشناسانه بر تجارب زیسته معلمان ابتدایی از آموزش مجازی دانش-
آموزان در شرایط کرونا ()COVID-19
عبداهلل رحیمی ،*2هایده احمدی ،1ادریس رستمی
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چکیده
آموزش مجازی بهعنوان یکی از کاربردهای مهم فناوریهای اطالعات و ارتباطات در جهان مطرح و فعالیتهای
گستردهای در این راستا آغاز گردیده است .لذا با توجه به شرایط حساس فعلی و قرار گرفتن در شرایط
غیرقابلپیشبینی بیماری ،بهرهگیری از آموزش مجازی امری مهم و ضروری به نظر میرسد .عمدهترین مسائل
در برخورد با این بیماری ،ناشناخته بودن و گستردگی آن است که همه نهاد آموزش از پیشدبستانی تا دانشگاه
را درگیر کرده است .بر این اساس هدف پژوهش حاضر رهیافتی پدیدارشناسانه بر تجارب زیسته معلمان ابتدایی
از آموزش مجازی دانشآموزان در شرایط کرونا بود .روش پژوهش حاضر کیفی بوده و بر اساس رویکرد
پدیدارشناسانه انجامگرفته است .میدان تحقیق و جامعه موردمطالعه معلمان ابتدایی مدارس شهر سنندج بودند؛
که  12نفر بهصورت هدفمند برای شرکت در مصاحبه نیمه ساختاریافته مشارکت داشتند .دادهها با استفاده از
نرمافزار  MAXQDA 12سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی موردبررسی و
تجزیهوتحلیل قرارگرفتهاند .اعتبار دادهها با استفاده از روش تأیید پذیری توسط مشارکتکنندگان صورت
پذیرفت .تجارب مشارکتکنندگان در چهار الگو ترسیم گردید -2 .کاستیها و ضعف ساختاری آموزش مجازی.،
 -1پیامدهای کاربردی در فرایند یاددهی -یادگیری -3 ،آسیبهای فرهنگی -اجتماعی آموزش مجازی -4
ایدههای کیفیتبخشی به آموزش مجازی.

کلیدواژهها:

تجارب زیسته ،آموزش مجازی ،دانشآموزان ،یادگیری الکترونیکی ،کرونا (.)COVID-19

 .2دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
Email: abdollahrahimi24@gmail.com
**نویسنده مسئول:
 .1کارشناسی ارشد ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه کردستان ،آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه
یک سنندج ،ایران.
 .3دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،آموزگار ابتدایی ،منطقه پنج،
تهران ،ایران.
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مقدمه و بیان مسئله
شیوع کرونا ویروس 2جدید در دسامبر سال  1222در ووهان چین آغاز شد که بهسرعت در سراسر
کشور و فراتر از آن گسترش یافت .از آن زمان تاکنون شیوع بیماری به سرعت در تمام دنیا در حال
گسترش و شیوع است و به عنوان یک بیماری همهگیر جهانی شناختهشده است (.)Lui et al,2020

اگرچه شیوع ناگهانی کووید ،22-سیستمهای بهداشتی درمانی دنیا را با چالشهای متعددی روبرو
کرد ،اما سایر حوزهها از جمله حوزه تعلیم و تربیت را نیز تحت تأثیر خود قرار داد

( & Mian

 .)Khan,2020با شروع اپیدمی کووید 22-در سراسر جهان ،پروتکلهای بهداشتی بر رعایت
فاصلهگذاری اجتماعی تأکید کردند ( .)Panthy et al,2020در این راستا در بسیاری از کشورها از
جمله در کشور ما ،برای کاهش شیوع ویروس کرونا آموزشهای حضوری در مدارس تعطیل شد و نیاز
به آموزش مجازی بیش از پیش احساس شد و اکث ر کشورها در زمان کوتاهی خواه ناخواه مجبور به
حرکت به سمت آموزش مجازی و آمادهسازی بسترهایی برای پیشبرد باکیفیت این نوع از آموزش
شدند ( .)Almarzooq, Lopes, & Kochar,2020در واقع ،این بیماری همهگیر منجر به اختالل
گسترده در آموزش حضوری شده است (.)Ahmed, Allaf & Elghazaly,2020

بنابراین ،وضعیت جدید ناشی از شیوع کرونا شرایط بی سابقهای بر سیستم آموزشی کشورها
تحمیل کرده ،درحالیکه تا قبل از آن در بیشتر مواقع ،معلمان در کالس خود حاضر میشدند و با
استفاده از روشهای کالسیک و به طور خاص روش سخنرانی به امر تدریس میپرداختند ( Konig et

 )al,2020ولی در حال حاضر با وضعیتی جدید روبرو شدهاند بهطوریکه ادامه تحصیل فقط با استفاده
از ابزارهای ارتباطی از راه دور ممکن است و معلمان مجبور هستند به تدریس آنالین رو بیاورند و
سبکهای تدریس خود را متناسب با این فضا تغییر بدهند؛ که با این وجود آموزش در فضای مجازی
بهطورکلی برای مدارس ،پدیدهای ناشناخته نیست و در چند سال گذشته کم و بیش از آن استفادهشده
بود لذا مدارس سریعاً به آموزش مجازی روی آوردند ( .)Emrah & Olasile ,2020با توجه به اینکه
بازگشت به رویکرد قبل از همهگیری ،در زمینه ارائه آموزش و یادگیری در زمان حاضر بعید خواهد
بود ،میتوان از این شرایط به عنوان فرصتی برای باال بردن کیفیت آموزش به شکل مجازی استفاده
کرد .لذا ،به دنبال شیوع ویروس کرونا ( ،)COVID-19بسیاری از نقاط جهان بهطور کامل به آموزش
مجازی روی آوردهاند .مسائل مربوط به آمادگی دانش آموزان برای این شیوه آموزشی از نگرانیهای
)1. Coronavirus disease 2019 (COVID-19
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اصلی در کشورهایی است که دانش آموزان به کالسهای مجازی عادت ندارند (.)Al-Nofaie, 2020

ازاینرو ،به دنبال شیوع ویروس کرونا ( ،)COVID-19تعطیلی مدارس و لزوم تداوم آموزش در سال
تحصیلی ،معلمان ناگزیر از ارائه آموزش مجازی در شبکههای اجتماعی بهویژه برنامه شاد 2گردیدند.
اکنون میتوان گفت تمام فعالیت های آموزشی در مدارس کشور ،خصوصاً مقطع ابتدایی در بستر این
برنامه انجام میشود و میلیونها دانشآموز و معلم بهطور روزانه از این برنامه استفاده میکنند .ساختار
برنامه شاد همانند ساختار مدارس واقعی است یعنی دانشآموز وارد کالس مجازی میشوند و معلم
در همان زمان مطابق برنامه کالسی حضور دارد و فرایند یاددهی – یادگیری را دنبال میکند (,2020
 .)Abbasiدر آموزش مجازی ،فراگیر از طریق وب ،فعالیتهای آموزشی و تکالیف درسی را انجام
میدهد؛ به عبارت دیگر ،آموزش مجازی تالشی برای تکمیل برنامه آموزشی در سیستمهای آموزش
سنتی است که در آن از امکانات بالقوه و گسترده اینترنت استفاده میشود .هدف این برنامه ،فراهم
نمودن اطالعات برابر برای تمام فراگیران ،صرفنظر از موقعیت جغرافیایی ،اجتماعی و اقتصادی
آنهاست (.)Feng, Cheng, Wang & Xu,2020

) Anas (2020در بررسی نگرش یادگیرندگان به آموزشهای مجازی در تعریفی آموزش مجازی
را آموزشی میداند که در آن تعلیم و تربیت بهطور فیزیکی انجام نمیگیرد و از طریق پلتفورمها،
نرمافزارها و سختافزارهای کامپیوتری انجام میشود و این در حالی است که در آموزش حضوری اصل
اساسی تعلیم و تربیت حضور فیزیکی در محیط آموزشی است؛ بنابراین ،وجود بیماری در زندگی
انسانها گریزناپذیر است و بهعنوان بخشی از زندگی آنان شناخته میشود؛ اما پیدایش برخی از
بیماریهای خاص باعث تغییر کنش و سبک زندگی انسانها بهصورت گسترده میشود .به عنوان مثال
شیوع ویروس کرونا ( )COVID-19در جهان و در ایران ،عالوه بر تغییر در رفتارها و مفاهیم سیاسی،
اقتصادی ،زیست محیطی و  ...خسارت بسیاری به آموزش و آموزشگاههای آموزشی وارد کرده است.
به نوعی بسیاری از مدارس و دانشگاهها تعطیل شد و آموزش در نظام آموزشی کشور به صورت مجازی
دنبال گردید و به دنبال آن بسیاری از کاربران آموزشی در این دوره بیماری با مشکالتی از قبیل،
سرعت نامطلوب اینترنت ،هزینه باالی ترافیک ،آشنا نبودن با چگونگی راه اندازی نرم افزارهای آموزشی
 .2شبکه آموزشی دانشآموز با سرواژه « شاد» نرمافزاری ارتباطی و آموزشی است که در پی همهگیری کرونا ویروس در ایران به دلیل
عدم امکان حضور دانشآموزان در مدارس ایران توسط تیم برنامهنویسان همراه اول راهاندازی شد .صاحب امتیاز این نرمافزار وزارت
آموزش و پرورش ایران است و دانشآموزان ،معلمان و مدیران افرادی هستند که از این برنامه استفاده میکنند.
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و دسترسی به مدرس مواجه شدند و همین عوامل ادامه روند آموزش در برخی حوزهها را با چالش
مواجه کرده است؛ بنابراین ،آموزشهای مجازی وعدم حضوری بودن آموزشها باعث به وجود آمدن
مشکالتی برای دانشآموزان شده است .بیانگیزگی نسبت به مطالعه ،میزان ساعات مطالعه و انجام
تکالیف توسط دانشآموزان را کاهش و نگرانی والدین را افزایش داده است .به

زعم)Yang)2020

دانشآموزان با آموزشهای برخط تعامل و ارتباط چندانی برقرار ننموده و به حضور در کالسهای
حضوری عالقه بیشتری دارند .اگرچه آزادی عمل و انعطافپذیری در آموزشهای برخط را دوست
داشته اما اگر حق انتخاب داشتند ،کالسهای حضوری را بیشتر ترجیح میدادند .آموزش در فضای
مجازی با وجود معایب و عواقبی که داشت ،توانست تأثیر مثبتی نیز برجای بگذارد .چراکه ،این نوع
آموزش؛ با محوریت وب بهعنوان ابزاری نیرومند در ارتقاء کیفیت و اثربخشی آموزش بوده بهگونهای
که دیگر نیازی به حضور فیزیکی در کالسهای درس نمیباشد .از طرفی نیز بسیاری از هزینههای
رفت و آمد ،ترافیک ،ارتباط اندک و  ...در زمان آموزش مرتفع گردید و افراد میتوانستند بدون رفت
و آمد و مشکالتی از این سبک و سیاق از آموزش برخوردار شوند .تدریس به شیوه آنالین در کنار این
طیف از مزایا بهصورت معمول با مشکالتی چند نیز روبهرو است .میزان تکمیل آموزش در دورههای
مجازی معموالً بهطور قابل توجهی پایینتر از دورههایی است که آموزش در آن بهصورت حضوری رخ
میدهد ( .)Raes et all,2020ا ز منظر مدرسان این نوع محیط یادگیری ،نیازمند تغییرات اساسی در
روشهای آموزشی معلمان است تا بتواند در فناوری جدید جای بگیرد این بدان معناست که معلم
باید رویکرد تدریس خود را تطبیق دهد ،اما باید همزمان استانداردهای یادگیری مقایسهای را نیز
حفظ کند (.)Grant and Cheon, 2007; Lightner and Lightner-Laws, 2016

همانطور که اشاره شد ،بنا بر شرایط به وجود آمده ،آموزش و پرورش در ابتدا؛ آموزشهای مکمل
را از طریق شبکه آموزش در راستای استمرار فعالیتهای یادگیری برای دانشآموزان آغاز کرد تا
آموزش در کشور تعطیل نباشد .بهطوریکه زمان آموزش در تلویزیون چهار برابر شد .آموزشهای
تلویزیونی علیرغم امکان پوشش باال و فراگیری قابلقبول؛ به دلیل ماهیت یکطرفه بودن ارتباط ،عدم
پاسخگویی ،تعامل مورد انتظار در جریان یادگیری نسبتاً فعال نیست و آموزشوپرورش نیز نمیتواند
به یک سنجش مطمئن از ارتباط فراگیران با آموزش معلمان ،دست پیدا کند ،به همین دلیل باید به
دنبال شیوهای میبود که با اطمینان باال بتواند ،شکل گرفتن ارتباط مؤثر معلمان و دانشآموزان در
جریان یاددهی و یادگیری را باکیفیت تعاملی قابلقبول ،توصیف و ارزشیابی کند .در کنار آموزشهای
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تلویزیونی از معلمان خواسته شد تا جریان آموزش را از طریق پیامرسانهای داخلی پیگیری نمایند.
معلمان در راستای عمل به تعهد حرفهای خویش اغلب بهصورت خودجوش و پراکنده ،با هزینه خویش
در امر آموزش دانشآموزان در فضای مجازی حضور پیدا کردند؛ اما به دلیل عدم انسجام ،آمار دقیقی
از حجم و میزان خدمات آنها به دانشآموزان وجود نداشت ).)Bbasi, Hejazi, Hakimzadeh,2020

باوجود این باید در نظر داشت که نظام آموزشی یک مجموعه پیچیده ،پویا ،پیوسته در حال تحول
است که وظیفه ی آن تربیت نیروی ماهر و متخصص است .این نظام به عنوان یک سیستم از اجزایی
تشکیلشده است که فراگیران به عنوان درون داد ،اصلیترین عنصر آن به شما میروند ،لذا توجه به
موفقیت تحصیلی امری ضروری برای توسعهی آموزش و پروش هر کشور محسوب میشود

et

) . (Yaghoubi al,2016چراکه امروزه برخورداری از آموزش از حقوق اولیه و اصلی انسانها و عامل
اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار میرود .بسیاری از کشورهای توسعهیافته در برنامهریزی
کالن خود برای بخش آموزش جایگاه ویژهای قائلاند .در واقع برنامهریزی آموزشی بخشی از برنامهریزی
توسعه اقتصادی ،اجتماعی است .تنوع و تخصصی شدن هر چه بیشتر علوم ،افزایش تقاضا برای آموزش،
نیاز روز افزون به هماهنگی با تغییرات سریع علمی ،سبب تغییر دائمی محتواهای آموزشی شده و نیاز
به یادگیری مادام العمر و فرصتهای آموزشی جامعتر را افزایش داده است .بنابراین ،در جهان امروز
نظامهای آموزشی با چالشهای مشترک و متفاوتی در بهرهگیری از فناوری در نوسازی آموزش روبرو
هستند (.)Ha & Lee, 2019

در این پژوهش ،بر ضرورت توجه به نظرات و خواستههای معلمان دوره ابتدایی کشورمان به عنوان
تسهیلگران امر تربیت به منظور غنیسازی بستر آموزش مجازی و الکترونیکی از طریق توجه به
دیدگاهها ،شناسایی خواستهها و رفع مشکالت موجود صحه گذارده است .هر چند پژوهشهایی در
داخل و خارج از کشورمان معطوف به بررسی ادراک معلمان و شناسایی چالشهای موجود حوزه
آموزش مجازی بوده است .اما ،درک عمیق و تحلیل تجارب زیسته معلمان دوره ابتدایی از چالشها و
فرصتهای تدریس در شبکه آموزشی دانشآموزان (شاد) ،میتواند به ما در عمق بخشیدن به شناخت
از موضوع و ارائه راهکارهایی برای تقویت آن کمک کند .چراکه معلمان دوره ابتدایی بیشتر از سایر
مقاطع تحصیلی با این موضوع درگیر بوده و بیشتر گزارشها در این خصوص از جانب آنها ارائهشده
است زیرا دانشآموزان دوره ابتدایی نمی توانند از فضای مجازی در شرایط به وجود آمده به درستی
استفاده کنند .از طرفی دیگر بیشتر دانشآموزان بهویژه دانشآموزان مقطع ابتدایی  ،به دلیل شرایط
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سنی و مسائل عاطفی دوست دارند معلم خود را ببینند .در آموزش مجازی ارتباط عاطفی و حضوری
بین دانش آموزان و معلمان کاسته شده و در روحیه آنان تأثیرات منفی برجای میگذارد .بنابراین،
اهمیت اینگونه آموزش در مقطع ابتدایی که دانش آموزان به پاداش و تشویق کالمی بیشتری نیاز
دارند و جزئیات اقدامات معلم را زیر نظر قرار میدهند ،به شدت احساس میشود .لذا ،با توجه به خأل
موجود در این زمینه ،این مطالعه با استفاده از رویکرد کیفی و طرح پدیدارشناسی ،به بررسی و تحلیل
ادراک معلمان بهعنوان مهمترین عامل تأثیرگذار در هدایت فرآیند یاددهی یادگیری ،در شبکه آموزشی
شاد میپردازد .بدن منظور ،پژوهش حاضر باهدف واکاوی ادراک معلمان ابتدایی از آموزش مجازی
دانشآموزان در شرایط کرونا ( )COVID-19انجامشده است .بر این اساس سؤال محوری پژوهش
«تجربه زیسته شما از آموزش مجازی دانشآموزان در شرایط کرونا چیست؟ مطرح شد».
پیشینه پژوهش
در پژوهشی ( Barkhoda&Ahmadhaidar )2021با عنوان بازنمایی تجارب دانشجویان از چالش-
ها و مشکالت تدریس در فضای مجازی به این نتیجه رسیدند که چالشهای دانشجویان در پنج دستة
اصلی شامل موارد مربوط به تعامالت کالسی ،مدیریت کالس درس ،کنترل و ارزشیابی ،زیرساختهای
ارتباطی و پارازیتهای محیطی دستهبندی میشوند.
در پژوهشی( Al-Nofaie )2020با عنوان برداشت دانشجویان دانشگاه سعودی از آموزش مجازی
در دوران همهگیری کووید  :22-مطالعه موردی آموزش زبان ،نشان داد که دانشجویان به دلیل
انعطافپذیری ،محیط ناهمزمان ،دسترسی آسان و جذابیت و تعامل بین استاد و دانشجو این آموزش
را خوب و مثبت ارزیابی کردند و بدان عالقه نشان دادند.
در پژوهشی دیگر ( Farsi et al )2020با عنوان بررسی رضایتمندی از کیفیت دوره تحصیلی و
آموزش مجازی طی پاندمی کووید 22-در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی .به این نتیجه
رسیدند که تداوم آموزش در دانشگاههای علوم پزشکی در دوره پاندمی کووید 22-در راستای تربیت
دانش آموختگانی حرفهای و توانمند جهت کاهش بارکاری بیمارستانها یکی از دغدغههای اصلی
مدیران آموزشی میباشد .توصیه میشود در بحران کووید 22 -به کیفیت آموزشهای مجازی و
حضوری توجه ویژهای شود تا بتوان تجربه سبکهای موفق یاددهی-یادگیری را معرفی ،مشخص و
ارزشیابی نمود و آغازگر چرخه اصالح و بهبود فرایند آموزش حتی در پاندمی کووید 22-شد.
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در پژوهشی ( Morice et al )2020باهدف آسیبشناسی یادگیری مجازی در مقابل آموزشهای سنتی
با محوریت میزان رضایت دانشجویان به این نتیجه رسیدند که آموزش در فضای مجازی باعث
انعطافپذیری آموزش و دورههای برگزارشده بهویژه برای دانشآموزانی که محدودیتهای جغرافیایی
خواهند شد .درنهایت محققان نتیجه گرفتند که با توجه به اینکه تفاوت قابلتوجهی در کسب دانش
بین کالس مجازی و سنتی وجود ندارد ،ما به صورت موازی باکالس سنتی کالس مجازی را ادامه
میدهیم و آن را به سایر دورههای رشته خود گسترش میدهیم .همچنین مقایسة این دو سبک
یادگیری تفاوت معنیداری در کسب دانش و سطح تمرکز بین دو گروه را نشان نداد.
در پژوهشی ( Abasi, Hejazi & Hakimzadeh)2020به عنوان تجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی
از فرصتها و چالشهای تدریس در شبکه آموزشی دانشآموزان (شاد) :یک مطالعه پدیدارشناسی .به
این نتیجه رسیدند که دیدگاههای معلمان ،موجب شناسایی و دستهبندی ده فرصت شامل :جبران
عقبافتادگی تحصیلی در ایام قرنطینه ،افزایش مسئولیتپذیری و درگیری بیشتر اولیا با فرآیند
یاددهی-یادگیری دانشآموزان ،افزایش سرعت انتقال اطالعات و ارائه اطالعات جدید ،ایجاد انگیزه در
معلمان برای ارتقاء سواد رسانهای ،شناخته شدن معلمان توانمند و خالق و فراهم شدن زمینهای برای
به اشتراک گذاشتن فایلها و تجارب معلمان ،افزایش مسئولیتپذیری معلمان برای مطالعه بیشتر،
جذاب و برانگیزاننده بودن استفاده از آن برای دانش آموزان ،عالقهمند کردن دانشآموزان به دانش
روز و پژوهش کردن ،انعطافپذیری در ساعت شروع کالس و حذف ترددهای پرهزینه ،پرورش خالقیت
در دانشآموزان برای ارائه تکالیف به شیوهای نو و نه چالش شامل :عدم دسترسی همه دانشآموزان
به فضای مجازی به ویژه در مناطق محروم و ایجاد نابرابری در فرصت آموزش ،سنگین بودن هزینههای
اینترنت برای خیلی از خانوادهها ،کند بودن سرعت اینترنت ،دشوار بودن سنجش یادگیری واقعی
دانشآموزان و سلب شدن قدرت نظارت از معلم ،اعتیاد برخی دانشآموزان به اینترنت و گوشی،
استفاده بیجا و بیرویه از مطالب دیگران ،عدم وقت گذاری برخی معلمان به امر تدریس و ارزیابی،
استفاده از نرمافزار به عنوان ابزار تبلیغات ،کاهش انگیزه برخی دانشآموزان نسبت به تحصیل در شیوه
جدید تدریس گردید.
در پژوهشی ( Martinal et al )2019باهدف بررسی برنامههای مربیان و دانشکدههای موفق در
رابطه با تدریس آنالین بیان کردند که براساس مصاحبهها ،مشخص شد که مربیان آنالین از یک
فرآیند طراحی منظم ،طراحی بر اساس نیازهای یادگیرنده و تعامل یادگیرنده استفاده میکنند و

فصلنامه تدریس پژوهی

سال دهم ،شمارة اول ،بهار 242 ۱۰۴۱

دانشکدههای موفق نیز استفاده از ارزیابیهای متنوع ،استفاده از ارزیابیهای سنتی و معتبر و استفاده
از مقاال ت مرتبط را برای ارزیابی دانشجویان ،الگوهای دروس و روند تضمین کیفیت و نظرسنجیها،
یادگیری تحلیلی و بررسی همتا را برای ارزیابی و ارزیابی توصیه میکنند .همچنین پاسخ و بازخورد
بهموقع ،در دسترس بودن و حضور و ارتباط دورهای برخی از راهکارهای تسهیلگری بود که مربیان
موفق این دورهها از آن استفاده میکردند.
در پژوهشی ( Shams, Tari& Rezaeizadeh )2019بهعنوان شناسایی موانع زیرساختی و مدیریتی
بهکارگیری آموزش الکترونیکی در آموزش منابع انسانی نشان دادند که موانع زیرساختی شناساییشده
عبارتاند از ضعف در ارتباطات شبکهای ،ضعف پشتیبانی فنی از سوی واحد ، ITضعف زیرساختهای
فیزیکی و سختافزاری و موانع مدیریتی شامل و بیتوجهی و عدم حمایت مدیران سازمان ،بی انگیزگی
کارکنان ،کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه فناوری ،جدی تلقی نکردن آموزش مجازی از سوی
سازمان و ضعف نظام تشویقی و انگیزشی سازمان است.

سؤاالت پژوهش
-2معلمان چه ادراکاتی از دشواریها و موانع آموزش مجازی را تجربه نمودهاند؟
 -1نگرش معلمان ابتدایی به معایب آموزش مجازی چگونه است؟
 -1نگرش معلمان ابتدایی به فرصتهای آموزش مجازی چگونه است؟
-3راهکارهای معلمان برای آموزش مجازی در بستر برنامه شاد چیست؟

روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش در گروه پژوهشهای کیفی با
پارادایم تفسیرگرایی قرار میگیرد .ازآنجاکه هدف تحلیل و واکاوی تجربه زیسته و ادراکات افراد از
یک اجرای یک پدیده (طرح) بود ،لذا برای بررسی تجارب زیسته معلمان دوره ابتدایی از آموزش
مجازی دانشآموزان در شرایط کرونا ( )COVID-19از روش پدیدارشناسی بهره گرفته شد؛ که با
منطق و مبانی معرفتشناختی این روش پژوهشی انطباق دارد ( .)Mohammadpour, 2012روش
پدیدارشناسی یکی از روشهای پژوهش کیفی است که به بررسی و تحلیل ژرف دیدگاهها ،احساسات
و تجارب گروه نمونه در رابطه با پدیده یا پدیدههای خاصی میپردازد

( Creswell, 2012; Creswell,

 .)2014; Hatch, 2002هدف پژوهشگر از پدیدارشناسی ،کسب درک درستی از موقعیتهای پیچیده
است ( .)Morris & Manion, 2000پدیدارشناسی به توصیف معانی یک مفهوم یا پدیده از دیدگاه
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عدهای از افراد بر اساس تجارب آنان در مورد آن پدیده میپردازد؛ بنابراین در پی فهم تجارب مشترک
عدهای از افراد است.
روش نمونهگیری :نمونهگیری به شیوه هدفمند و مالکی 2و معیار اشباع نظری 1انجام شد؛ یعنی
افرادی برای مشارکت دعوت شدند که معیارهای مهم و از پیش تعیینشده موردنظر پژوهشگر را
داشتند .بر اساس روش نمونهگیری هدفمند و مالک محور ،فرآیند نمونهگیری معموالً تا زمانی ادامه
مییابد که مصاحبههای جدید ،اطالعات بیشتری به موارد قبلی اضافه نکرده و پژوهشگر شاهد تکرار
الگوهای دادهای با توجه به مالکهای موردنظر باشد .بر این اساس ،جمعآوری دادهها تا زمانی ادامه
پیدا کرد که داده جدیدی از مصاحبههای نمونه معلمان مذکور به دست نیامد .همچنین ،سعی شد
بیشینهسازی دامنه تنوع از شرکتکنندگان در نمونه رعایت شود.
و از بین معلمان ابتدایی مدارس شهر سنندج در مجموع از  12نفر برای مشارکت دعوت به عمل
آمد که  1نفر آنان معلمان مرد و  23نفر زن بودند .مصاحبه با این تعداد معلمین تا زمان دستیابی به
اشباع نظری در دادهها ادامه یافت .مالکهای ورود معلمین به این مطالعه شامل :اشتغال به تدریس
در دوره ابتدایی ،تدریس تماموقت در یکی از پایههای اول تا ششم ابتدایی ،عضویت در شبکه شاد یا
سایر شبکههای اجتماعی ،داشتن برنامه تدریس آنالین در گروههای مربوطه.
ابزار :جهت گردآوری دادهها از یک منشور 3مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد .مصاحبهها به
صورت حضوری و آنالین و تلفنی انجام گرفت .به مشارکتکنندگان اطمینان داده شد که نام مصاحبه-
شوندگان و یا سایر اطالعات شخصی بر روی متون پیاده شده و متن حاصل از گفتههای آنها درج
نمیشود و اصل رازداری و محرمانه ماندن اطالعات در تمام مراحل پژوهش رعایت میشود .مدت
مصاحبهها بین  21تا  42دقیقه متغیر بود .شایان ذکر است که در جریان مصاحبهها و با کسب اجازه
از مشارکتکنندهها ،از ضبطصوت برای ثبت و ضبط دادهها استفاده شد و پس از پیاده شدن ،به
دستنوشتههای متنی تبدیل شدند.
جهت تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش نیز از روش تحلیل کالیزی )2211( 4استفاده شد که
دارای مراحل زیر است:

1. Criterion
2. theoretical saturation
3. Protocol
4. Colaizzi
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 .2در پایان هر مصاحبه و ثبت یادداشتبرداریهای میدانی ،ابتدا بیانات ضبطشده شرکتکنندگان
مکرراً گوشداده شده و اظهاراتشان کلمه به کلمه روی کاغذ آورده و جهت درک احساس و تجارب
شرکتکنندگان چند بار مطالعه شد.
 .1پس از مطالعه همه توصیفهای مشارکتکنندگان ،زیر اطالعات با معنی ،بیانات مرتب با پدیده
مورد بحث ،خط کشیده شد و به این طریق جمالت مهم مشخص شدند.
 .3استخراج مفاهیم 2بعد از مشخص کردن عبارات مهم هر مصاحبه ،سعی شد تا از هر عبارات
یک مفهوم که بیانگر معنی و قسمت اساسی تفکر فرد بود استخراج گردد .البته پس از کسب این
مفاهیم تدوینشده ،سعی کردیم تا مرتب بودن معنی تدوینشده با جمالت اصلی و اولیه را مورد
بررسی قرار دهیم و از صحت ارتباط بین آنها اطمینان حاصل کنیم.
 .4بعد از استخراج مفاهیم ،پژوهشگران مفاهیم تدوین شده را به دقت مطالعه نموده و بر اساس
تشابه مفاهیم آنها را دستهبندی کردند که بر پایه آنها دستههای موضوعی از مفاهیم تدوینشده،
تشکیل شد .برای توصیف جامع از پدیده مورد مطالعه ،نتایج به دست آمده به هم پیوند داده شدند و
دستههای کلیتری از مفاهیم به وجود آمدند.
 .6از پدیده مورد مطالعه (تا حد امکان با بیانی واضح و بدون ابهام) توصیف نسبتاً جامعی ارائه شد.
 .1اعتبار بخشی یافتهها ،دادههای این پژوهش با استفاده از روشهای زیر اعتباریابی شدند:
 .2بازخورد مشارکتکننده 1که به دو صورت انجام گرفت .اول در جریان مصاحبه بود که محقق،
برداشتهای خود از دیدگاهها و گفتههای مصاحبهشوندگان را به آنها ارائه میداد تا صحتوسقم
دادهها را ارزیابی کنند .دوم و پس از کدگذاری دادهها که از شرکتکنندگان در پژوهش خواسته شد
تا دیدگاههای خود را درباره مدل استخراج شده ارائه دهند.
 .1استفاده از ناظران بیرونی 3که از اساتید و پژوهشگران دیگری نیز خواسته شد تا دیدگاههای
خود در ارتباط با کلیت کار و دادههای پژوهش ارائه دهند.

1. Formulated meanings
2. Member checking
3. External audit
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جدول  :2مشخصات مشارکتکنندگان در پژوهش (مصاحبه)
میزان تحصیالت

نوع انجام مصاحبه

زمان مصاحبه

ردیف

جنسیت

سن

سابقه کار

حضوری

 31دقیقه

2

زن

32

26

کارشناسی ارشد

 42دقیقه

1

زن

31

21

کارشناسی

حضوری

3

زن

11

1

کارشناسی

حضوری

 11دقیقه

4

مرد

31

21

کارشناسی

آنالین

 12دقیقه

1

مرد

41

12

کارشناسی ارشد

تلفنی

 11دقیقه

6

زن

32

1

کارشناسی ارشد

حضوری

 32دقیقه

1

مرد

31

2

کارشناسی

تلفنی

 34دقیقه

1

زن

41

11

کاردانی

تلفنی

 12دقیقه

2

مرد

36

21

کارشناسی

آنالین

 13دقیقه

22

زن

32

1

کارشناسی

حضوری

 31دقیقه

22

مرد

42

12

کارشناسی

حضوری

 42دقیقه

21

زن

31

2

کارشناسی ارشد

حضوری

 16دقیقه

23

زن

12

1

کارشناسی

آنالین

 21دقیقه

24

مرد

33

22

کارشناسی

حضوری

 11دقیقه

21

زن

31

6

کارشناسی ارشد

تلفنی

 12دقیقه

26

زن

11

1

کارشناسی

حضوری

 31دقیقه

21

زن

11

4

کارشناسی

حضوری

 42دقیقه

21

زن

32

6

کارشناسی

آنالین

 21دقیقه

22

مرد

34

23

کارشناسی

حضوری

 31دقیقه

12

زن

43

14

کارشناسی

تلفنی

 14دقیقه

یافتههای پژوهش
یافتههای این تحقیق در چهار دسته ،کاستیها و ضعف ساختاری آموزش مجازی ،پیامدهای
کاربردی در فرایند یاددهی -یادگیری ،آسیبهای فرهنگی -اجتماعی آموزشمجازی و ایدههای
کیفیتبخشی به آموزش مجازی قابل طبقهبندی است .در مجموع به  11کد رسیدهایم که از این تعداد
 11کد مربوط به کاستیها و ضعف ساختاری آموزش مجازی  11 ،کد مربوط به پیامدهای کاربردی
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در فرایند یاددهی -یادگیری و  13کد مربوط به آسیبهای فرهنگی -اجتماعی آموزشمجازی و
درنهایت  21کد مربوط به ایدههای کیفیت بخشی به آموزش مجازی بود.
تحلیل مصاحبهها بر اساس اصول راهبرد پدیدارشناسی بود .هدف از تحلیل دادهها استخراج
مقولههای توصیف بود .طبق نظر پدیدارشناسان اولیه ،تعدادی معدود از مقولههای توصیف بیانگر درک
سوژهها از پدیدهی مورد مطالعه است (.)Barnard,1999

کدگذاریها به روش سه مرحلهای (باز ،محوری و گزینشی) انجام شد .جدول  1نمونهای از پاالیش
کدگذاری باز ،محوری و انتخابی را نشان میدهد:
جدول  :1نمونهای از کدگذاری دادهها
کدگذاریها
نقلقولها

کدهای باز

کد محوری

« قطع و وصل شدن برنامه شاد باعث میشود که

قطعی اینترنت ،هزینهبر

عدم زیرساخت

همیشه اولیا به مطالب دسترسی پیدا نکنند-

بودن ،عدم دسترسی،

هزینه اینترنت باالست و خانوادهها توان پرداخت

فقدان گوشی هوشمند،

این هزینهها را ندارند  -همهی دانش آموزان و

مشغله زندگی ،شغل

اولیا گوشی هوشمند ندارند و باعث میشود آنها

والدین ،کاهش انگیزهی

هزینهبر بودن

برنامه شاد نداشته باشند به همین خاطر مجبور

دانش آموزان ،استرس و

اینترنت

میشویم که از والدین بخواهیم فرزندشان را برای

فشار به دانشآموز و

کاستیها و

آموزش حضوری به مدرسه بفرستند».
«اکثر خانوادهها در تهیه گوشی هوشمند عاجز

شناخت ناکافی ،آموزش

هستند و نمیتوانند گوشی و یا تبلت را برای

ناقص ،تکالیف ناقص،

دشوار بودن فرآیند

فرزندشان تهیه کنند به همین دلیل از

عدم آگاهی و عدم

ارزشیابی دانش-

درسهایشان عقب میمانند و به سختی در جریان

آموزش اولیا

آموزان

ضعف

ابزارهای آموزشی

«بعضی از والدین مشغله زیادی در زندگی دارند

ضعیف ،مشکالت مالی

و اکثر شاغل و گاها بیسواد هستند و کمتر می-

دانشآموزان ،آزمونهای

عدم تسلط معلمان

توانند در جریان یادگیری فرزندانشان را هدایت و

ناکارآمد ،خستگی

به نرم افزارهای

معلمان ،همکاری کم

آموزشی

کمک کنند»

والدین ،ناهماهنگی و بی

(گزینشی)

مناسب

والدین ،ارتباطات پنهان،

آموزش قرار میگیرند».

کد منتخب

ساختاری
آموزش
مجازی
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«بعضی از والدین در زمینه استفاده از فضای

برنامه گی ،عدم فعالیت

مجازی و بهکارگیری ابزارهای آموزشی در فضای

دانش آموزان،

مجازی آموزشهای الزم را ندیدهاند و این خود

بیانگیزگی دانشآموزان،

مشکل بزرگی برای جریان آموزش و تدریس در

سهلانگاری و بهانه

این شرایط محسوب میشود»« .خانوادهها از

جویی دانش آموزان،

درون دچار بی برنامهگی شده و با عدم مدیریت

نبود یک اینترنت

زمان رو بهرو میشدند و نمیتوانند هماهنگ و سر

مناسب و کارآمد،

ساعت مشخصشده در فضای مجازی و در کالس

ایجاد تنبلی در بین

آماده شوند».

دانشآموزان

«فضای مجازی مثل مدرسه نیست که ما به کار
دانش آموزان و تکالیف آنها نظارت داشته باشیم
 .دانشآموزان در فضای مجازی تکالیفشان را
ناقص و یا نصف و نیمه میفرستند».
«من مشاهده میکردم مثل زمان حضور در کالس
درس و آموزشهای حضوری دانش آموزان انگیزه
و عالقه زیادی به انجام تکالیف و دریافت
آموزشها را نداشتند».
« به نظر من والدین از مطالب آموزشی و تکالیف

ارتباطات سالم ،تسهیل

تداوم و تثبیت

دانشآموزان و فرزندشان آگاه میشوند و ارتباط

در ارتباطات ،اشتراک

یادگیری

متقابل و تعامل پایدار بین معلم و شاگرد و والدین

منابع سخت افزاری و

ایجاد میشود»« .ارتباط بین معلم و والدین

نرم افزاری و دستیابی

یادگیری مبتنی بر

تسهیل میشود و والدین و دانش آموزان حتی در

سریع و آسان به

خود -هدایتی و

تعطیلیها نیز در جریان آموزشی فرزندانشان قرار

اطالعات ،گسـترش

نظارت والد -محور

میگیرند».

شبکههای رایانهای،

پیامدهای
کاربردی در

« به نظرمن فضای آموزشی و استفاده از برنامه

یادگیری مستقل،

چندرسانهای بودن

فرایند

شاد برای دانش آموزان تسهیلکننده است و روند

شناخت نیازهای دانش

ابزار آموزش

یاددهی-

آموزشی را جلو میاندازد».

یادگیری

آموزان ،عدم نیاز به

« انسان نمیتواند ناگزیر از پیشرفتهای دنیا و

زمان و مکان،

عدم نیاز به حضور

مشکالت غیرقابلپیشبینی مثل بیماری کرونا

اطالعرسانی به والدین،

فیزیکی

باشد .بنابراین برای وفق دادن خود با شرایط

جذابیت صوتی و

جهان و جامعه الزم است از فناوریهای بروز آن

تصویری ،مکمل فرایند

پیشبرد اهداف

استفاده کنیم .به همین دلیل در شرایط حساس

تدریس ،انعطاف پذیری

آموزشی
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این چنینی برای رفع مشکالت آموزشی مجبور

در آموزش ،رفع

هستیم از فضای آموزشی برای تدریس استفاده

مشکالت آموزشی،

توجه به نیاز

کنیم » «.فضای مجازی و استفاده از شبکه شاد

ایجاد انگیزه در دانش-

مخاطبین

در شرایط کرونایی کمککننده به معلم است-

آموزان ،تسهیل جریان

راهنمایی اولیا به روشی که خواستهی معلم است

آموزش ،خوشحالی

جهانی بودن

و به روش جدید انجام میگیرد -دوگانگی پیش

دانش آموزان ،یاری گر

یادگیری

نمیآید -گاهی اوقات مطالبی که خودم در کالس

و کمککننده معلم،

فراموش میکنم در کانال قرار میدهم».

فایلهای متنوع و مفید،

«ما همیشه به فکر ایجاد انگیزه در دانش آموزان

ایجاد انگیزه در دانش-

ارتقای سواد

هستیم که بیشتر به استقبال درس بروند .فضای

آموزان ،آزادی عمل به

رسانهای

مجازی میتواند به عنوان انگیزه کمکآموزشی به

دانش آموزان ،رغبت به

دانش آموزان باشد» .وقتی دانش آموزان در کانال

مشارکت و تالش زیاد

تدریس معلم را میبینند یا کارهای همکالسی-

در دسترس بودن،

هایش را میبینند و وقتی کارهایشان را در کانال
میگذاریم .باعث ایجاد انگیزه آنان میشود».
«امالهای صوتی و پیامهای صوتی من بر روی
دانش آموزان خیلی تاثیرگذاربوده -وقتی عکسی
از کاردستیها یا فعالیتهای بچهها میگذاریم
بچهها خوشحال میشوند ».
«تدریس در فضای مجازی باعث وابستگی دانش-

نبود پرسش و پاسخ رو

آموزان به گوشی شده و این خود زمینهای را

برو و مؤثر ،بی حوصلگی

فراهم میکند تا دانشآموزان طوالنیمدت

دانش آموزان ،استفاده

درگوشی بوده و وقت و بیوقت از گوشی استفاده

زیاد از گوشی هوشمند،

کنند».

وابستگی به فضای

«در کنار تمام مشکالتی که در شرایط کرونایی به

مجازی ،کار زیاد

وجود آمده گاهاً انتظارات والدین نیز بسیار شده

معلمان ،پاسخگویی

و در روند جریان آموزش خلل ایجاد میکند».

همیشه ،باال بردن

«بسیاری از والدین به دالیل زیادی از جمله

انتظارات والدین،عدم

مشغله زیاد و سهلانگاری و یا بیاهمیت و عدم

تفهیم مطالب درسی،

آموزش مناسب و یا استرس به خاطر بیماری

هزینههای اینترنت ،

به سختی در جریان تدریس فرزندشان با معلمان

ارائه محتواها و آزمون-

همکاری میکنند».

های ناکارآمد آموزشی،

استفاده
طوالنیمدت از
گوشی همراه
غفلتزدگی در
آموزش
ریزش تحصیلی
سهلانگاری و عدم
همکاری والدین

آسیبهای
فرهنگی-
اجتماعی
آموزش
مجازی
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« دانشآموزان برای کسب نمره بهتر تالش نمی-

مشکل در ارسال و

کم شدن رقابت

کنند و زیاد رقابت سالم بین آنها مشاهده نمی-

دانلود آموزشها ،متوقف

سالم در بین

شود و انگیزهای به رقابت سالم ندارند»

شدن اینترنت در زمان

دانشآموزان

«بعضی از دانشآموزان به گوشی هوشمند

آموزش و تدریس ،عدم

دسترسی نداشتند و یا اینترنت برایشان هزینه

امکان فعالیتهای

ضعیف شدن نظام

بردار بود و نمیتوانند آن را تهیه کنند به همین

گروهی و تیمی ،نا

تشویقی و

دلیل فرزندشان از درسها عقب میماند و گاهاً به

آشنایی به فضای

انگیزشی معلمان

دلیل این مشکالت فرزندشان را به مدرسه نمی-

مجازی ،روی آورن

فرستادند و فرزند آنها ترک تحصیل میکرد».

دانش آموزان به تقلب،

ضعیف شدن

« به نظر من یکی از معایب تدریس در فضای

عدم برانگیختگی دانش

فعالیتهای گروهی

مجازی از بین بردن فرصت کارتیمی و گروهی و

آموزان ،نبود امکان

و تیمی

فعالیتها و یادگیری مشارکتی دانشآموزان است

حضور و غیاب

و فرصتی برای تعامل بین دانشآموزان باقی نمی-

دانشآموزان ،مشخص

وابستگی دانش-

گذارد و دانش آموزان ارتباط کمتری با همدیگر

نبودن و رسمیت

آموزان به فضای

نداشتن حریم کالس،

مجازی و آسیب

«چون مثل کالس حضوری دانش آموزان حضور

قرار نداشتن

پذیری آنان،

و غیاب نمیشوند و معلم از نزدیک آنها را نمی-

همکالسیها در کنار

بیند با وجود تذکرات فراوان بعضی از دانشآموزان

یکدیگر و نبود ارتباط

در وسط تدریس آنالین میشوند و ناقص

تعاملی و متقابل بین

برقرار میکنند».

آموزشها را دریافت میکنند».

دانشآموز

« بسیاری از دانشآموزان در پاسخ دادن به
آزمونها از کتاب درسی و والدین و خانواده خود
کمک میگیرند و خودشان کتابها را مطالعه
نمیکنند و این باعث میشود که آنها خوب
مطالب درسی را یادنگیرند».
« به نظر من بهتر است آموزش و پرورش سایتها

افزایش دسترسی ،بهبود

بهبود عملکرد

و کانالهای معتبر آموزشی را راهاندازی کنند تا

اینترنت ،کاهش هزینه

آموزش و پرورش

ایدههای

همهی معلمین جهت تدریس خود در فضای

اینترنت ،بهبود امکانات،

در ایجاد شبکههای

کیفیتبخشی

مجازی از آن استفاده کنند».

ایجاد کالسهای آنالین،

اجتماعی مثل شاد

به آموزش

« به نظر من بهتر است دانشآموزان و معلمین و

ایجاد امکانات بهتر،

رفع مشکالت

مجازی

خانوادهها ،آموزشهای بیشتری در خصوص

توسعه زیرساختها،

زیرساختی

آموزش دادن معلمان،
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استفاده از فضای مجازی و تکنولوژی آموزشی
دریافت کنند».

آرامش خاطر معلمان،
رفع خستگی،

آموزش نحوه تولید

«اگر مشکالت موجود در شبکه شاد حل شود و

پاسخگویی به دانش

محتوای

اینترنت آن برای معلمین و دانشآموزان رایگان

آموزان ،آموزش دانش

الکترونیکی

شود خیلی خوب است چراکه تعداد زیادی از

آموزان و والدین،

خانوادهها توان پرداخت هزینه اینترنت را ندارند».

همکاری خانواه ها،

پرهیز از وبگردی-

«باید هم معلمین و هم والدین و دانشآموزان در

تولید محتواهای

های بیهدف

زمینه بهکارگیری و استفاده از فضای مجازی در

مناسب ،جدی نگرفتن

فراهم کردن بستر

مواقعی حساس مثل قرار گرفتن در این شرایط

کالسها از جانب دانش

اینترنت امن و

آموزان و خانوادهها،

رایگان

بیماری آموزشهای الزم را ببینند».
«همه ما معلمان باید در فضای مجازی بهگونهای

آموزش به دانش آموزان

تدریس کنیم که دانشآموزان به مانند کالس

برای استفاده از اینترنت

ارتقای سواد

حضوری در آن فعالیت کنند».

و فضای مجازی ،رفع

رسانهای والدین و

«اگر خانوادهها برای آموزش فرزندشان به معلمان

مشکالت تهیه و تولید

معلمان

کمک کنند یادگیری و تفهیم مطالب درسی برای

محتوای الکترونیکی،

دانش آموزان بسیار آسان خواهد بود».
« به نظر من بهتر است آموزش و پرورش و حتی
خود مدرسه برای دانشآموزانی که توانایی خرید
گوشی ندارند برایشان گوشی تهیه کنند که
بتوانند از این امکانات استفاده کنند».

همانطور که در جدول باال بدان اشاره شد ،نتایج پژوهش حاضر در قالب چهار مفهوم اصلی شامل
کاستیها و ضعف ساختاری آموزش مجازی ،پیامدهای کاربردی در فرایند یاددهی -یادگیری،
آسیبهای فرهنگی -اجتماعی آموزشمجازی و ایدههای کیفیت بخشی به آموزش مجازی دستهبندی
شده است .مفهوم کاستیها و ضعف ساختاری آموزش مجازی از  4کدمحوری و  11کد باز تشکیل
شده است .پیامدهای کاربردی در فرایند یاددهی -یادگیری نیز یکی از مباحث مهم و تأثیرگذار در
باب آموزش و تدریس در فضای مجازی از دیدگاه معلمان بود که خود شامل  1کد محوری و  11کد
باز بود .مفهوم آسیبهای فرهنگی -اجتماعی آموزشمجازی نیز یکی دیگر از مباحث مهم چالش
برانگیز بوده که در جدول موردنظر است و آسیبهای فرهنگی -اجتماعی آموزشمجازی خود حاصل
 1کد محوری و  13کد باز بوده است که در جدول باال به طور کامل ذکرشده است .درنهایت و ایده
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های کیفیت بخشی به آموزش مجازی که خود دارای  6کدمحوری و  21کد باز میباشد .در نهایت در
قالب شکلهای شماره 2تا  4میتوان به تفکیک کدهای گزینشی و محوری و هریک از کدهای باز را
مشاهده نمود.

شکل  :1کاستیها و ضعف ساختاری آموزش مجازی
همانطور که در نمودار شماره 2مشاهده میشود عدم زیرساخت مناسب ،هزینه بر بودن اینترنت ،،عدم

تسلط معلمان به نرمافزارهای آموزشی ،و آسیبپذیری آنان ،دشوار بودن فرآیند ارزشیابی دانشآموزان بهعنوان
مهمترین موارد نشان از کاستیها و ضعف ساختاری آموزش مجازی بودند.
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شکل  :2پیامدهای کاربردی در فرایند یاددهی-یادگیری

نمودار  ،1به پیامدهای کاربردی در فرایند یاددهی-یادگیری میپردازد که خود شامل کدهای
محوری از قبیل تداوم و تثبیت یادگیری ،یادگیری مبتنی بر خود -هدایتی و نظارت والد -محور،
چندرسانه ای بودن ابزار آموزش ،عدم نیاز به حضور فیزیکی ،پیشبرد اهداف آموزشی ،توجه به نیاز
مخاطبین ،جهانی بودن یادگیری ،ارتقای سواد رسانهای میباشد.
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شکل  :3آسیبهای فرهنگی-اجتماعی آموزش مجازی

نمودار  ،3آسیبهای فرهنگی-اجتماعی آموزش مجازی ،را نشان میدهد که خود شامل مواردی از
قبیل :استفاده طوالنی مدت از گوشی همراه ،غفلت زدگی در آموزش ،ریزش تحصیلی ،سهلانگاری و
عدم همکاری والدین ،کم شدن رقابت سالم در بین دانشآموزان ،ضعیف شدن نظام تشویقی و انگیزشی
معلمان ،وابستگی دانشآموزان به فضای مجازی ،ضعیف شدن فعالیتهای گروهی و تیمی میباشد.

شکل  :4ایده های کیفیت بخشی به آموزش مجازی
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نمودار  ،4به ایده های کیفیت بخشی به آموزش مجازی میپردازد که خود شامل مواردی از قبیل:
بهبود عملکرد آموزش و پرورش در ایجاد شبکههای اجتماعی مثل شاد ،رفع مشکالت زیرساختی اینترنت،
آموزش نحوه تولید محتوای الکترونیکی ،پرهیز از وبگردیهای بیهدف ،فراهم کردن بستر اینترنت امن و
رایگان ،ارتقای سواد رسانهای میباشد.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب زیسته معلمان ابتدایی از آموزش مجازی دانشآموزان در
شرایط کرونا ( )COVID-19انجام گرفت .نتایج نشان داد که تجارب زیسته معلمان در مورد آموزش
مجازی دانش آموزان در شرایط کرونایی به چهار دسته اصلی تقسیم شدند :دسته اول به کاستیها و
ضعف ساختاری آموزش مجازی برمیگردد که تعداد زیادی از معلمان و مصاحبه شوندگان در مشارکت
ال در متن مصاحبه نمایان و محرز بود.
خود به این کاستیها و دشواریها تأکید داشتند و این کام ً
مواردی از جمله عدم زیرساخت مناسب ،هزینه بر بودن اینترنت ،وابستگی دانشآموزان به فضای
مجازی و آسیبپذیری آنان ،دشوار بودن فرآیند ارزشیابی دانشآموزان به عنوان مهمترین موارد ،نشان
از ناکارآمدی و چالشهای استفاده از فضای مجازی برای تدریس در کالس بودند ،این نتایج همسو با
یافتههای ( Barkhoda&Ahmadhaidar )2021و (Parhizi ،Abasi, Hejazi & Hakimzadeh)2020
)Molaei ،Abbasi Darreh Bidi & Ebrahimi (2020) ،Salimi& Fardin )2020(،et al (2014
) ، Mousavi&Faezeh(2019)،Qolanji (2020بود.

( Abasi, Hejazi & Hakimzadeh)2020که به چالشها و ناکارآمدی تدریس در فضای مجازی
اشارهکردهاند .آموزش مجازی دارای ناکارآمدیهای خاصی از جمله اینکه شاید نتواند جانشین معلم،
تعامالت انسانی و عاطفی و ارتباط چهره به چهره در کالس درس شود ،و دارای مشکالت قطعی
اینترنت و مشکالت زیر ساختی و هزینهبر بودن و عدم دسترسی همگانی به آن باشد.
)Parhizi et al (2014طی پژوهشی با عنوان چالشهای آموزش مجازی به دستهبندی موارد مخل
در آموزش مجازی پرداخته و آنها را در سه دسته تقسیمبندی کردند .دسته اول مشکالت فنی است
که در آن به ضعف در زیرساختها و نبود ارتباط چهره به چهره بین مدرس و فراگیرنده و کاهش
امنیت در اطالعات اشاره شده است .دسته دوم مشکالت مهارتی و عدم تطابق مدرسان با آموزش بر
خط است که عدم آشنایی با محیط مجازی و ساختار آن ،دشواری ارزیابی کیفیت یادگیری فراگیران،
مقاومت مدرسان برای ورود به عصر فناوری و تغییر شیوههای ارزیابی سنتی و درنهایت ،افزایش حجم
کاری مدرسان را شامل میشود.
)Salimi& Fardin (2020در پژوهش خود با عنوان «نقش کرونا ویروس در آموزش مجازی ،با
تأکیدی بر فرصتها و چالشها» به بررسی نگرش معلمان مقطع ابتدایی شهر زاهدان درباره فرصتها
و چالشهایی که ویروس کرونا ( )COVID-19برای آموزش مجازی در مدارس پرداختند و به این
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نتیجه رسیدند که چالشها و فرصتها در سه سطح کالن ،میانی و خرد مطرح و طبقهبندی شد .در
سطح کالن چالشهای ،عدم داشتن تفکر راهبردی مدیران و برنامهریزان؛ سیاستگذاری نامطلوب،
ضعف تکنولوژی آموزشی و مدیریت ناکارآمد؛ در سطح میانی چالش ضعف فناوریهای معرفی شده،
نداشتن استقالل و آزادی عمل و برهم خوردن بودجهبندی مطرحشده و در سطح خرد حاصل گردید.
همچنین از نظر مشارکتکنندگان ،شیوع کرونا ( )COVID-19فرصتهایی را در سطح کالن (فراهم
کردن زمینه تغییر ،توجه به داشتن برنامهریزی راهبردی و توجه به آموزشهای بر خط و مجازی،
سطح میانی (خلق فرصت آموزشی برابر و خلق نوآوری آموزشی جدید) و سطح خرد به دنبال داشته
است.
در تبیین نتایج میتوان گفت ،در برنامه آموزش رسمی مدارس کشور ما ایران ،استفاده از فناوری
آموزش مجازی در مدارس نیازمند نوعی تحول در طراحیهای آموزشی است که مبتنی بر چالشها و
فرصت های پیش رو معلمان ،دانش آموزان و اولیا باشد .با توجه به نتایج حاصل از چالشهایی که
معلمان در حوزه آموزش مجازی عنوان کردهاند سیستم باید به سمتی حرکت نماید تا این موانع
مطرحشده را به فرصتهایی برای توانمندسازی معلمان استفاده نماید .الزمه حل مشکالت موجود در
زمینه شرایط به وجود آمده ،همراهی عوامل مدیریتی و همه افراد را میطلبد تا در جهت بهبود
زیرساختهای آموزش مجازی قدم بردارند.
هر چند آنچه به عنوان چالشهای استفاده از فضای مجازی در این پژوهش به دست آمد با
همکاری تمام عوامل آموزش و مسئوالن نظام آموزشی قابل رفع میباشد ،اما آنچه که مهم است به
حداقل رساندن این چالشها و دشوارهای برای دانش آموزان ابتدایی با توجه به اهمیت و ضرورت
دوره برای یادگیری بهتر و بنیادی این دوره برای مقاطع بعدی دانش آموزان است.
یکی دیگر از مواردی که از تجربه معلمان به آن میتوان اشاره کرد بحث پیامدهای کاربردی در
فرایند یاددهی-یادگیری بود خود شامل تداوم و تثبیت یادگیری ،یادگیری مبتنی بر خود -هدایتی و
نظارت والد -محور ،چندرسانه ای بودن ابزار آموزش ،عدم نیاز به حضور فیزیکی ،پیشبرد اهداف
آموزشی ،توجه به نیاز مخاطبین ،جهانی بودن یادگیری ،ارتقای سواد رسانهای میباشد .این نتایج همسو
با یافتههای ()2020( ،Ghorbankhan and Salehi )2017(،Abasi, Hejazi & Hakimzadeh)2020
 Morice et alبود.
از نظر ) Hrastinski)2019آموزش مجازی فواید زیادی دارد .آموزش مجازی به مثابه عاملی شناخته

شده است که فرآیند یادگیری را تسهیل میبخشد و منجر به توسعه دستاوردهای دانش آموزان با
استفاده از فناوری میشود؛ بنابراین ،آموزش مجازی برای این یادگیرندگان امری مهم تلقی میشود.
این فناوری می تواند پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان را بهبود بخشد و در دستیابی به بخشی از اهداف
آموزشی استاندارد بدون هیچ دسترسی به مدرسه یا دانشگاه یاری رساند.
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همچنین در پژوهشی دیگر توسط ( Ghorbankhan and Salehi )2017نشان داده شد که ارتقای
مهارتهای الکترونیکی ،ویژگیهای آموزشی ،ویژگیهای پژوهشی و ویژگیهای اخالقی و رفتاری از
جمله فواید تدریس در فضای مجازی میباشد .همچنین در پژوهشی ( Morice et al )2020به فواید
تدریس در فضای مجازی اشاره شده است.
( Yulia )2020در پژوهش خود با عنوان آموزشهای برخط به منظور جلوگیری از انتشار ویروس
کرونا ( )COVID-19در اندونزی عقیده دارد که بیماری همهگیر ناشی از ویروس کرونا ()COVID-19
معلمان را مجبور میکند در خانه امر آموزش را تداوم بخشند تا از همهگیری این ویروس جلوگیری
شود و این خود از فواید و دستاوردهای آموزش مجازی است که در شرایط پیش آمده دانش آموزان
از تحصیل عقب نمانند و جریان آموزش و تدریس تداوم داشته باشد.
در تبیین نتایج پژوهش میتوان بیان داشت که ،هر چیزی در این دنیا میتواند همانند شمشیر
دو لبه عمل کرده و دارای معایب و مزایا باشد ،مانند فضای مجازی ،اما ما نمیتوانیم از تکنولوژی عقب
بمانیم ،چون بسیاری از جریانهای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی از طریق دنیای تکنولوژی
و فضای مجازی رقم میخورند .یکی از فرصتهای مهم آموزش مجازی در دوران کرونا ()COVID-19
برقراری ارتباط سریع ذینفعان با یکدیگر از راه دور است و والدین و دانشآموزان با کمترین هزینه و
زمان با مدرسه در ارتباط باشند و تعامل بهتری بین خانواده و مدرسه ایجاد میشود .چون خانوادهها
متوجه شدند که بهترین مکان برای آموزش ،مدرسه و بهترین فرد برای آموزش و تربیت دانشآموزان،
معلمان هستند ،در فرآیند توسعه مهارت و تجربه یادگیری دانشآموزان در آموزش مجازی سطح
دانایی دانشآموزان رشد چشمگیری به خود گرفته است و از طرفی نتایج نشان میدهد با مجازی
شدن تحصیل دانشآموزان ،مهارت و خالقیت معلمان در این حوزه متحول شده است زیرا در جهت
تقویت روش تدریس از منابع متنوع بهره گرفته میشود ،بهگونهای که معلمان مجبور میشوند که
سواد رایانه ای خود را ارتقاء دهند تا در تدریس دروس با مشکل مواجه نشوند و خود را نسبت به قبل
به روزتر کنند؛ و در این فرآیند ،مهارتهای فنون تدریس خود را نیز توسعه دهند .برای نمونه از
یادگیری معکوس و انیمیشنهای جذاب برای آموزش استفاده کنند .با توجه به آنچه بیان شد ،یافته-
های حاصلشده در این زمینه به نظر میرسد ،عنایت به تجارب گرانبها و موفقیتهای فراوان به دست
آمده ،در صورت فراهم آمدن زیرساختهای آموزش مجازی ،فرهنگسازی صحیح استفاده از
تکنولوژی ،دسترسی همهجانبهی دانشآموزان به ابزارهای الزم جهت حضور در کالسهای مجازی،
توانمندسازی معلمان در برگزاری کالسهای مجازی و تولید محتواهای الکترونیکی و دیگر شرایط
ال اثربخش بوده و شیوهای مدرن و بسیار مناسب و
ضروری در کنار هم آموزش مجازی میتواند کام ً
بعضاً جایگزین خوبی برای آموزش سنتی و یا مکملی اساسی برای آن باشد و از تجربه جدید که در
نظام آموزشی کشور ایجاد شده ،فرصت خوبی برای استفاده از روشهای نوین بهمنظور تقویت آموزش
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و یادگیری برای دانشآموزان فراهم نموده است .درواقع ،بر اساس آنچه که در بخش یافتههای پژوهش
مشخص شد مهمترین فواید آموزش مجازی این بود که در این نوع آموزش؛ به عنوان ابزاری نیرومند
در ارتقاء کیفیت و اثربخشی آموزش تاثیرگذار بوده بهگونهای که دیگر نیازی به حضور فیزیکی در
کالسهای درس نمیباشد .از طرفی نیز بسیاری از هزینههای رفت و آمد ،ترافیک ،ارتباط اندک و ...
در زمان آموزش مرتفع گردید و افراد میتوانستند بدون رفت و آمد و مشکالتی از این سبک و سیاق
از آموزش برخوردار شوند.
از جمله موارد دیگری که معلمان به آن اشاره کردند آسیبهای فرهنگی-اجتماعی آموزش مجازی
بود که خود شامل چند محور اساسی از جمله استفاده طوالنی مدت از گوشی همراه ،غفلت زدگی در
آموزش ،ریزش تحصیلی ،سهلانگاری و عدم همکاری والدین ،کم شدن رقابت سالم در بین دانش-
آموزان ،ضعیف شدن نظام تشویقی و انگیزشی معلمان ،عدم تسلط معلمان به نرم افزارهای آموزشی،
ضعیف شدن فعالیتهای گروهی و تیمی میباشد .این نتایج همسو با یافتههای Fauzi& Khusuma
) Mohammadi )2020)،Khan (2005( ،Kia )2010( ، Zandi(2016)،)2020( Mehall ،(2020بود.
)(2019, Najafiنیز طی پژوهشی نبود درک مناسب از فضای مجازی آموزشی ،تأخیر در بازخورد
آموزشی ،تعویق در یادگیری غیرهمزمان و کمبود انگیزه برای خواندن محتوای الکترونیکی آنالین و
از همه مهمتر عدم تعامالت انسانی ،عاطفی و ارتباطات چهره به چهره در کالس و فقدان مهارتهای
ارتباطات اجتماعی و همچنین عدم امکان اجرای برخی فعالیتهای عملی در کالس را از معایب و
نقاط ضعف آموزش مجازی دانسته است.
در تبیین نتایج میتوان گفت ،شیوع ویروس کرونا ( )COVID-19معادالت و نظم موجود در تعلیم
و تربیت را به هم زد بهگونهای که دیگر معلم و دانشآموز محور اصلی تعلیم و تربیت نیست و مدرسه
از مکان اصلی و مبدأ آموزش خارجشده است که این موضوع مهم سبب دغدغه اصلی والدین شده
زیرا فرزندانشان به یکباره وارد دنیای آموزش از راه دور و فضای مجازی و گرداب شبکههای آسیبزای
اجتماعی شدند .نبود ارتباط چهره به چهره معلم و دانشآموزان ،بیسوادی برخی والدین و ناتوانی
آنها در هدایت تحصیلی فرزندان و رفع اشکاالت درسی آنها ،مشغله فراوان برخی معلمان و والدین
در پی خسارات اقتصادی و معیشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا ( ،)COVID-19بیتوجهی دانش
آموزان به آموزشها ،سرگرم شدن دانش آموزان در دنیای مجازی و کاهش ساعات درسی در بستر
فضای مجازی ،فراقت طوالنی آنان در خانه و انجام ندادن تکالیف و عدم تالش برای رفع اشکاالت
درسی را میتوان از معایب تدریس در فضای مجازی دانست که این خود سبب افت تحصیلی در دانش
آموزان میشود؛ بنابراین ،محروم ماندن دانشآموزان از فضای شاد مدرسه و تالش برای یادگیری،
زندگی دستهجمعی و حضور در اجتماع از دیگر مشکالتی است که آموزش غیرحضوری برای دانش-
آموزان ایجاد کرده است؛ اما از غفلت متولیان امر و خانوادهها در خصوص آمادگی الزم برای اجرای
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این فرایند جدید و درعینحال عظیم در عرصه آموزش که بگذریم مشکالت دیگری وجود دارد که با
گذشت بیش از یک سال از شیوع ویروس کرونا ( )COVID-19و اجرای طرح آموزش مجازی نه تنها
کم نشدهاند بلکه بیشتر هم شدهاند و با توجه به پیش بینی احتمال ادامه این روند حالت فرسایشی
به خود خواهد گرفت و بیشتر از همه این خانوادهها و دانشآموزان هستند که در این میان به انواع
آسیبها دچار خواهند شد .این تغییر ناگهانی پارادایم آموزشی ،معلمانی که به شرایط معمولی عادت
داشتند و آموزش اضطراری آنالین را آغاز کردند ،به چالش کشیده است .کما اینکه تغییر اجباری
شیوه آموزش در این مقطع زمانی بهخوبی نشان داده است که در عصر تکنولوژی ،درصد قابل توجهی
از معلمان فاقد مهارتهای الزم برای انتقال محتوا از طریق نرم افزارها و رسانههای آموزشی هستند و
ضروری است آموزش وپرورش با برنامهریزی در کوتاهمدت ،دانش معلمان را در این بُعد تقویت و ارتقا
دهد.
در نهایت مصاحبه شوندگان و معلمان برای بهبود و عملکرد بهتر تدریس در فضای مجازی به طرح
ایده های کیفیت بخشی به آموزش مجازی به شرح زیر پرداختند .بهبود عملکرد آموزش و پرورش در
ایجاد شبکههای اجتماعی مثل شاد ،رفع مشکالت زیرساختی ،آموزش نحوه تولید محتوای الکترونیکی،
پرهیز از وبگردیهای بیهدف ،فراهم کردن بستر اینترنت امن و رایگان ،ارتقای سواد رسانهای میباشد.
این نتایج همسو با یافتههای،et al(2020) Rasmitadil،Rezaei (2016) ،Martinal et al )2019( ،
) (2020) Luthra & Mackenzie،Alikhan& Alikhani(2020بود.
به نظر ( Martinal et al )2019طراحی منظم ،طراحی فضای مجازی بر اساس نیازهای یادگیرنده
و تعامل همچنین پاسخ و بازخورد به موقع ،در دسترس بودن و حضور و ارتباط دورهای برخی از
راهکارهای تسهیلگری بود که بر آن تأکید داشت .همچنین ( Fingal and Snelling)2020طی مقالهای
در پی شیوع ویروس کرونا ( )COVID-19و روی آوردن مدارس سراسر جهان یه یادگیری آنالین ،به
طرح ایدههایی پرداختند که میتواند یادگیری آنالین را موفقیتآمیزتر کند و بهعنوان راهکاری برای
بهبود تدریس در فضای مجازی مناسب باشد .این پژوهشگران معتقدند آموزش چگونگی ورود به شبکه
و آموزش رفع مشکالت اتصال به شبکه به والدین و دانشآموزان ،درخواست از اولیا برای آموزش شیوه
کار با نرمافزار به دانشآموزان کم سن ،بهرهگیری از شیوههای ارائه محتوا چندگانه (نوشتاری ،ویدئویی،
صوتی ،تصویری) ،داشتن تعامل با آموزشدهندگان دیگر ،بیان انتظارات واضح و شفاف از اولیا و
دانشآموزان ،دادن اجازه انتخاب به دانشآموزان برای ارائه تکلیف در شیوه دلخواه خود ،ارائه
بازخوردهای فوری (یا حداقل مداوم) برای باانگیزه نگه داشتن دانشآموزان ،استفاده از ویدئو کنفرانس،
چت زنده و  ...برای حفظ تعامالت چهره به چهره ،تدارک تکالیف یادگیری مستقل (تکالیفی که خود
دانشآموز بهطور مستقل یا با دریافت حداقل حمایت والدین بتواند انجام دهد) ،ارائه راهنمایی برای
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والدین در خصوص اینکه چگونه و در چه حدی فرزندان خود را در یادگیری آنالین حمایت نمایند،
میتواند یادگیری آنالین را ثمربخشتر و از کاستیهای آن بکاهد.
در بیان نتایج بهدستآمده میتوان چنین بیان داشت که بدون شک استفاده از آموزشهای مجازی
و تلویزیونی با تعطیالت مدارس ،راهکار خوبی است ،اما در این بین باید به میزان دسترسی دانشآموزان
به امکانات نوین ،نحوه ارائه آموزشها در محیطهای تعریفشده و تعمیق یادگیری دانشآموزان نیز
توجه جدی کرد .و دیگر اینکه برگزاری کالسهای آموزش مجازی حداقل برای شرایط بحرانی نیازمند
فراهم بودن زیرساختهای الزم از قبیل دسترسی به اینترنت ،سیستم رایانه یا گوشی هوشمند ،خرید
بستههای اینترنتی و ...است که برای اینکه کمترین مشکلی پیش بیاید باید برای آنها چارهای اندیشید
و تدابیری اتخاذ نمود .تولید محتوای آموزشی جذاب و مناسب برای دانش آموزان توسط معلمان،
آموزش و فرهنگسازی ،دادن آموزشهای الزم جهت حفظ و مراقبت از حریم شخصی در استفاده از
پیامرسان و فضای مجازی ،عالقهمند کردن دانشآموزان برای شرکت در کالس و ارسال تکالیف با
استفاده از روشهای خالقانه ،حمایت از معلمان خالق ،خوشذوق و معتبر در زمینه روشهای آموزش
مجازی به شکل غیرمستقیم در قالب جشنوارهها ،همایشها و الگوهای برتر تدریس در فضای مجازی،
ارتقاء توانمندیها مهارتهای معلمان در انجام فعالیتها و آموزشهای آنالین با استفاده از برگزاری
کارگاههای آموزشی ،همچنین آموزش پرورش باید مشکل زیرساختی اینترنت را حل کند و اینترنت
رایگان در اختیار دانشآموزان و والدین قرار دهد.
مهمترین محدودیت پژوهش حاضر ،زمان انجام پژوهش و همزمانی آن با انتشار ویروس کرونا
( )COVID-19در کشور که باعث گردید محقق در زمینه دسترسی به نمونه پژوهش با محدودیت
روبه رو شود و فضای مصاحبهها را تحت تأثیر قرار دهد.
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