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Abstract 

Objective: In the current situation, students face fears and anxieties in the face of 

the public environment and people in the community; They think that in contact 

with others and the polluted environment of society, something bad will happen 

to them or they will be threatened with dangers, which may lead to their isolation 

and anti-socialization in the coming years. The main purpose of this study is to 

identify the challenges and innovations of education during the Covid 19 

pandemic. The present study has been carried out by adopting an interpretive 

approach and with the aim of understanding the process of shaping the experience 

of e-learning following identifying the challenges of e-learning in the corona and 

changing the world of students by focusing on the experiences of actors in this 

field in Khuzestan province. Therefore, in line with the above, the main question 

of the present study is how do stakeholders interpret the opportunities and 

challenges of e-learning and what are the implications of this interpretation? What 

are the consequences of these conditions? 

Method: The present research is methodologically qualitative in terms of 

phenomenology. Phenomenology provides a deep understanding of a 

phenomenon as experienced by several individuals and its main purpose is a 

comprehensive description of the phenomenon of everyday experience and to gain 

an understanding of the basic structures of the phenomenon itself. Participants in 

the present study include some parents and teachers of primary school students in 

Khuzestan province in the academic year 1399-1400, who are active and busy in 
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cyberspace during school holidays, according to the schedule provided by the 

Ministry of Education. They have been teaching. The research tool was a semi-

structured interview. To select the subjects, a purposeful approach was used, and 

finally 20 stakeholders related to the subject, including educators (10 people) and 

parents (10 families with children aged 6 to 10 years in Khuzestan province 

(Hindijan, Mahshahr, Shousha, Ahvaz, etc.) were included in the group of 

participants.Data analysis was performed using thematic analysis method.The 

interviews were conducted with prior coordination and in a private environment 

with respect to the moral rights of the subjects and privacy through allocation The 

duration of each interview was between 30 and 45 minutes.On average, each 

interview was also recorded by audio recording for analysis after obtaining 

permission from the interviewees. 

Findings: According to the research results, it can be said that Corona pandemic 

on the one hand develops skills and learning experience, increases the skills and 

educational creativity of all stakeholders and on the other hand results in 

aggression, depression and isolation, delay in socialization of children, increase 

individualism And social isolation has led to the abandonment of cyberspace. 

Capacity building of this issue requires that the teaching methods used by teachers 

should be based on the knowledge of their learners' learning capacities and the 

individual differences that exist between learning styles. Present it in a way that 

learners can learn it effectively. The findings show that a four-step process related 

to the formation of bio-online in the Corona can be identified, during which 

children's lives in the first step, after being affected by transformational shocks. 

Eclipse becomes a challenging situation, then natural and eventually stabilized 

bio-online. Each of these stages has requirements and mechanisms that affect the 

process of bio-online formation and its continuation and survival. 

Conclusion: Based on what was found in the research findings section, the most 

important consequences of e-learning regarding educational challenges in the 

Corona and post-Corona eras due to the virtual nature of education, it can be said 

that students' literacy level has become very different from in-person education. 

They were. Because many parents and friends took the test and class instead of 

the learner, and the student was either asleep or resting during class. On the other 

hand, many communication steps were taken by the student to take the test, which 

again it took the teacher the possibility of accurate assessment. Also, decrease in 

material well-being of children, aggression, depression and isolation, delay in 

socialization of children, decrease in self-confidence and inability to make 

decisions, academic and scientific decline of students, decrease in puberty in 
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children, increase in individualism and social isolation, decrease in puberty 

Children are abandoned in cyberspace, assertiveness in cyberspace, trusting 

another big one in cyberspace, imitating celebrities are other consequences of e-

learning. In addition to the proposed consequences, the most important 

opportunities of virtual education are the development of students 'learning skills 

and experience, increasing teachers' teaching skills and creativity, environmental 

effectiveness, determining the valuable role of school in education and increasing 

educational productivity. One of the most important e-learning opportunities is 

the passage of time and place, which allows different people to access e-learning. 

In addition, e-learning has the potential to lead to educational justice if the 

infrastructure is provided. According to the findings of the present study, in the 

case of strategies and strategies for the development of virtual education, factors 

such as; Educational policy in line with new media planning and policy for child 

welfare, media literacy, development of indigenous infrastructure and design and 

development of appropriate and attractive content and curriculum were identified. 

Keyword (s): Corona, Vocabulary Education, Parent and Teacher Activity, 

Transforming Impacts, Students 
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 یپاندم دورانآموزش در  یهایها و نوآورچالشکنشگری والدین و معلمان از 

 پژوهشی کیفی مبتنی بر رهیافت پدیدارشناختی ۱9 دیکوو

 

  ۲شیرازی ، زهرا۱مرضیه شهریاری

 

 

 چکیده

که این هایی هستند؛ ها و هراسدر شرایط فعلی در مواجهه با محیط عمومی و افراد جامعه دچار ترس انآموزدانش هدف:

هدف اصلی پژوهش حاضر شود.  هاآن شدن ضداجتماعی و شدن ترمنزوی به منجر آینده هایسال مسئله ممکن است در

 باشد.می 19های آموزش در طول پاندمی کووید و نوآوری هاشناسایی چالش

 املش یانجام شده است. جامعه پژوهش یو با استفاده از راهبرد اکتشاف یدارشناسیاز نوع پد یفیک ق،یروش تحقروش: 

گیری هدفمند باشد که به روش نمونهمینفر از معلمان استان خوزستان  10ساله( و  10تا  6خانواده )دارای فرزندان  10

 . بود افتهیساختار مهیها مصاحبه نداده یو با لحاظ قاعده اشباع و حداکثر تنوع انتخاب شده است. ابزار گردآور

طرف باعث توسعه مهارت و تجربه یادگیری، افزایش مهارت و  کیکرونا از  یندمپا نشان داد که نیمضام لیتحل ها:یافته

 دنش اجتماعی در ، تأخرزوی شدننم پرخاشگری، افسردگی و ی چوندهایمی پیاو از طرف نفعانیذ هیخالقیت آموزشی کل

توجه به شناختی که از  این موضوع نیازمند آن است که معلمان با سازیظرفیترا موجب شده است که  و ...کودکان 

های یادگیری وجود دارد، محتوا را به نحوی ارائه های فردی که بین سبکشان و تفاوتهای یادگیری یادگیرندگانظرفیت

 .بیاموزند آن راکنند که یادگیرندگان به نحو اثربخشی 

 

 انآموزدانش، آفرینتحولهای کنشگری والدین و معلمان، تکانه ، آموزش مجازی،19کووید  :هاکلیدواژه
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 مقدمه

اقدامات  ایکشور با اعمال مقررات منع آمد و شد  نیچند 19-دیکوو یریگهمهبا ، 2021در آغاز سال 

 یریگهمه یزمستان /یزییبه موج دوم پا روس،یمحدود کردن انتقال و یکامل در تالش برا نهیقرنط

، عواقب اندشدهمعرفی  دیجد یهاواکسنکه  یدیبا وجود بارقه ام ،حالباایناند. واکنش نشان داده

 یتوجه قابل طوربه گیرهمه یماریکه ب ییهانهیاز زم یکیبر اقتصاد و آموزش داشته است.  ایگسترده

 یماریب وعیکنترل ش جهت .(Papapanou et al, 2021. 1) گذاشته است، آموزش است ریبر آن تأث

 قیتعل را اتخاذ کردند. در سراسر جهان یمشابه یهایاستراتژ هاولتد، 19-دیکووی مسر اریبس

له در عرض چند هفته، بالفاص آنالینبه جلسات  یحضور یاکثر جلسات نظر لیبا تبد یحضور سیتدر

( تا از این طریق دامنه تجمع Arandjelovic, 2020:87)کنند  جادیآموزش از راه دور را ا یهاطیمح

فاصله  شیافزا نیو همچن تعامالت و (Engzwll et al,2021آموزشی را کاهش دهند )در مؤسسات 

(. از طرفی Debnath,2021:1) کندمیمحدود انتقال را بالقوه  طوربهان، که آموزدانش انیم دری کیزیف

متعاقب آن  یاجتماع یگذارو اقدامات فاصله 19-دیکوو یریگاز همه یروزمره ناش یایپو راتییتغ

(. Sajed & Amgain, 2020)مدارس و مؤسسات شده است  ان،یمنجر به اختالل مستمر روال دانشجو

های حضوری در مدارس آموزش ،ویروس کرونا ر این راستا در بسیاری از کشورها، برای کاهش شیوعد

گذاری ه فاصلهآموزان و دانشجویان در طول دوردانش ها تعطیل شد. برای اینکه آموزشو دانشگاه

شده، تداوم داشته باشد طبق برنامه از قبل مشخص های درسیاجتماعی دچار وقفه نشود و برنامه

گری نهاد آموزش کنش شیوه و (.Viner et al., 2020) 1جمله آموزش مجازی راهکارهای مختلفی از

 هنیروی انسانی و توسعاش در تربیت این نهاد به سبب ماهیت پیشرانی .(1400)حاجی زاده، ه استبود

شود که بروز هرگونه خلل در فرایند مینهادهای اجتماعی جهان مدرن محسوب  ترینمحوریدانش، از 

بخش قابل  نوعیبه .کشور منجر شود تواند به توقف و یا کاهش سرعت روند توسعهیم بلندمدتآن در 

مندی زندگی اند و تغییر در قاعدهدر ارتباطان آموزدانشدر یک جامعه به نحوی با ها هتوجهی از خانواد

ناپذیری این دو زند. آنچه مهم است انفکاکرا بر هم می هاآنمبتنی بر آموزش حضوری، نظم زندگی 

 .زنندمیتر شدن موضوع نیز دامن انگیز به مسئله افزاهمدر یک وضعیت  کهنحویبهامر از یکدیگر است 

                                                      
آموزشی  شود و به معنینیز شناخته می 1آموزش الکترونیکی است گاه با نام Virtual Learnin  که ترجمه واژه آموزش مجازی .1

استاد و دانشجو به صورت فیزیکی با هم پذیرد و است که در آن بخش اصلیش به صورت مجازی و با استفاده از رایانه صورت می

 ود.شبه دانشجو منتقل می تولید محتوای الکترونیکی ارتباط ندارند و محتوای آموزشی با استفاده از روش های الکترونیکی و با

https://mohtavayeno.com/econtentpreview.php?id=67&%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-|-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://mohtavayeno.com/econtentpreview.php?id=67&%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-|-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://mohtavayeno.com/econtentpreview.php?id=67&%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-|-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://mohtavayeno.com/econtentpreview.php?id=67&%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-|-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://mohtavayeno.com/econtentpreview.php?id=46&%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
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زان، آموگیرکردن دانشدردشــواری منجر به نگرانی و مشکالتی )وزشی، تغییر ناگهانی پارادایم آم

و ...  مسائل فنی ،ایلزوم ارتقای ســواد رسانه ریزی درسی ومدیریت زمان، آموزش و برنامه

(Anggriawan,2020 ،برای 119؛ 1400به نقل از یداللهی و همکاران ) معلمانی که به شرایط معمولی

ارتباطات ( و Talidong & Toquero, 2021اند )نمودهرا آغاز  آنالیناضطراری  عادت داشتند و آموزش

از طرفی تأثیرات اجتماعی شیوع ویروس کرونا است. توسط والدین شده ان در دنیای واقعی آموزدانش

در خانه ماندن و انزوای اجتماعی را تشدید نموده  نوعیبهمنجر به افزایش مشکالت خانوادگی شده و 

 (. Nikola,2020:185)است 

ــی ای از روابـط اجتماعابعـاد اجتماعـی پدیـده کرونـا انکارناپذیـر اسـت، زیـرا در شـبکهبنابراین 

نیز اســاس مدیریــت پیامدهــای حاصــل از آن  بر همینبــروز و گســترش یافتــه اســت. 

   دارد. جتماعــیا ماهیتی

 هایافتهبررسی شد و  «شیوع ویروس کرونا شناختیروانپیامدهای »( 1399در مطالعه فراهتی )

نشان داد که اثرات روانی ظهور و گسترش سریع بیماری باعث تغییر شرایط زندگی افراد شده و اثرات 

ا، هارتباط نداشتن با همکالسی نوعیبه .روانی مخربی مانند اضطراب، افسردگی، خشم ایجاد کرده است

تواند تأثیرات منفی و ، کمبود فضای مناسب در خانه و مشکالت مالی خانواده میدوستان و معلمان

 پایداری بر کودکان و نوجوانان داشته باشد. 

: 19ی قبل و بعد از ویروس کووید گیرهمهتأثیرات جهانی »( 2020و دیگران ) 1مطالعات میشرا

از نظر  تنهانهدر سطح جهان،  19کووید نتایج نشان داد که  «اجتماعی -تمرکز بر پیامدهای اقتصادی

قرار گرفته  تحت تأثیر شدتبهاجتماعی بر سالمت عمومی تأثیر گذاشته است بلکه از نظر اقتصادی نیز 

ترین است. کاهش قابل توجه درآمد، افزایش بیکاری و کاهش تجهیزات رفاهی و صنایع از عمده

( در کشور رومانی مؤسسات 2020و دیگران ) 2مانگیر است. در پژوهش کوپیامدهای این بیماری همه

را ندارند. به اعتقاد آنان، عدم مهارت معلمان، مشکالت فنی،  آنالینآموزش عالی آمادگی ارائه آموزش 

آموزان در این فضا از جمله تعامل ضعیف معلمان و دانش آنالینسبک تدریس نامناسب در محیط 

های برخط تعامل چندانی ان با آموزشآموزدانشه است. های است که این کشور با آن مواجچالش

های واقعی عالقه بیشتری دارند و اگر حق انتخاب داشتند، قطعاً برقرار ننموده و به حضور در کالس

 (.Yang,2020)دادند های حضوری را ترجیح میکالس

                                                      
1. Mishra 

2. Koeman 
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ها صرفاً به که مورد بررسی قرار گرفت مشخص گردید که اعم این پژوهش هاییبا توجه به پژوهش

اند و در هیچ تحقیق تجارب همزمان های آموزش و یادگیری مجازی پرداختهها و چالشبررسی فرصت

های مورد از پژوهش کدامهیچوالدین و معلمان مورد بررسی قرار نگرفته است. از طرفی دیگر در 

های آموزش مجازی انجام نشده ها، پیامدها و فرصتجدایی از زمینه بندیهدستبررسی تفکیک و 

 گیری تجربه آموزشحاضر با اتخاذ رویکرد تفسیرگرایانه و با هدف فهم فرآیند شکلاست. پژوهش 

 انآموزدانشجهان ازی در دوران کرونا و تغییر زیستآموزش مجهای شناسایی چالشبه دنبال مجازی 

 ، در راستایروازاینتجارب کنشگران این حوزه در استان خوزستان انجام شده است. احصاء با محوریت 

 های آموزش مجازیفرصت و چالشالذکر سؤال اساسی پژوهش حاضر این است که ذینفعان موارد فوق

 یامدهای این شرایط چهپ ؟گیرداین تفسیر حول چه مفاهیمی شکل می کنند ورا چگونه تفسیر می

 ی هستند؟موارد

 مفهومیمالحظات 

در ارتباط با میزان و نوع تأثیرگذاری مدرنیته بر مقوالتی چون: شخصیت، رفتار، فرهنگ و  1گیدنز

 هویت فردی و اجتماعی در گروِ ارزیابی و تحلیل تازه از مدرنیته و رابطه آن با مفهوم خود است. گیدنز

داند را شکلی از اعمال نظارت، اعمال سلطه یا چیرگی در دوران مدرنیته می« پروژه بازتابی خود»

 وسیلهبههای زندگی و دگرگونی ساختاری مدرنیته، (. در حقیقت، تحول سبک12: 1387)گیدنز، 

غییر در ذائقه تگیدنز با استفاده از مفاهیمی چون بازاندیشی، به  د.خورنبازتابندگی، به یکدیگر گره می

 های زندگی مردم اشاره دارد.  و سبک

(، 1979)سال « ره دانش: گزارشی دربامدرنپستوضعیت »با انتشار کتاب خود با عنوان  1لیوتار

ه، پژوهش که با تولید انبو -کند که ماهیت و موقعیت دانش تغییر یافته است. عصر صنعتیاستدالل می

 نکایهمبه پایان رسیده است.  -شودمیهای روشنگری عقالنیت و پیشرفت مشخص علمی و ایده آل

نامد، و در این وضعیت فناوری می مدرنپستکنیم که لیوتار آن را در وضعیت جدیدی زندگی می

لیوتار در بحث جهانی  گردد.گرایانه تأکید میهای عملو بر کارآمدی و ارزشاطالعات، حاکم بوده 

 یدارسرمایهتوسط عالم  سازییکپارچهسازی و ی را محصول اراده معطوف به یکسانسازشدن، جهانی

داند که تا هیچ لحظه از تاریخ معاصر بشریت ماشین سلطه و سرکوب خویش را تا به امپریالیستی می

                                                      
1. Giddens  

1. Lyotard 
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ن اش کره خاکی را چندیهای اتمیشکل نساخته است که بتواند با بمباین حد مرگبار و اقتدارگرا مت

 (. 129-130 :1393منهدم سازد )مزروعی و کمال غریبی مفرد،  بار کامالً

  تحقیقروش  

 یدارشناسی فهمی. پدباشدشناسی، کیفی از نوع پدیدارشناسی میپژوهش حاضر از نظر روش

آن توصیفی  و هدف اصلی شده را ارائه داده عمیق از یک پدیده چنانچه توسط چندین فرد تجربه

-مشارکت. تجربه روزمره و دستیابی به درکی از ساختارهای اساسی خود پدیده استجامع از پدیده 

دوره ابتدایی استان  انآموزدانش آموزگارانوالدین و  برخی ازکنندگان در پژوهش حاضر، شامل 

ارائه  بندیزمانکه در ایام تعطیلی مدارس، طبق  باشندمی 1399-1400سال تحصیلی  در  خوزستان

ابزار پژوهش  .انددر فضای مجازی فعال و مشغول به تدریس بوده وپرورشآموزشوزارت  شده از سوی

از رویکرد هدفمند مالکی و معیار اشباع نظری  هاآزمودنیمصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای انتخاب 

خانواده 10) نیو والدنفر(  10) انیمرتبط با موضوع شامل فرهنگ نفعانیذنفر از  20د و نهایتاً اشاستفاده

در گروه ساله در استان خوزستان )هندیجان، ماهشهر، شوش، اهواز و ...(  10تا  6که دارای فرزندان 

ها با استفاده از روش تحلیل مضمون صورت داده وتحلیلتجزیه .قرار گرفتند کنندگانمشارکت

حفظ و  هاخالقی آزمودنیاها با هماهنگی قبلی و در محیط خلوت با رعایت حقوق مصاحبه ت.پذیرف

دقیقه بود.  45تا  30انجام شد. مدت زمان هر مصاحبه بین  حریم خصوصی از طریق تخصیص کد 

شوندگان جریان مصاحبه از طریق متوسط هر مصاحبه همچنین، بعد از کسب اجازه از مصاحبه طوربه

 :از اندعبارت برخی از سـؤاالت مصاحبهثبت گردید.  وتحلیلتجزیهجهت  صوتضبط

 ؟کدام استشبکه شاد( در ) مجازی ۀهای یادگیری آموزش به شیوفرصت. 1

 هایی را به دنبال دارد؟ها و محدودیتی مجازی چه چالشآموزش به شیوه. 2

بعد از هر مصاحبه پیاده شد و چندین بار  بالفاصله هادادههای مصاحبه، تحلیل یافته منظوربه

 یای مداوم و مطابق با روش استراس و کوربین در سه مرحلهخوانده شده و به روش تحلیل مقایسه

در این پژوهش برای کدگذاری گزینشی، تحلیل شدند.  .3کدگذاری محوری و  .2کدگذاری باز  .1

ه است. در داشاستفادهای ینی محقق و تثلیث دادهد بازبخونیکهای مصاحبه از تکبررسی اعتبار یافته

ا هبه استفاده از چندین روش یا منابع داده برای افزایش درک جامع از پدیده "تثلیث"تحقیقات کیفی 

یک استراتژی در تحقیق کیفی برای بررسی اعتبار از طریق  عنوانبهشود. تثلیث همچنین گفته می

( 1999( و پاتون )1978گیرد. از دیدگاه دنیزین )اطالعات مختلف مورد بررسی قرار می همگرایی
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و جوامع برای  ها، خانوادههاگروهها از انواع مختلف از جمله افراد، آوری دادهای شامل جمعتثلیث داده

: 2014، 1باشد )کارتر و همکارانها میاندازهای متفاوت و اعتبارسنجی دادهبه دست آوردن چشم

. استفاده 1های های مصاحبه از تکنیک(. در این پژوهش برای احراز پایایی یا قابلیت انتقال یافته545

 ۀی مورد نظر در مرحلهای مطالعه. توصیف غنی از مجموعه داده2ی کدگذاری و های ویژهاز رویه

 ده است. اشاستفادهها تحلیل داده

 کنندگان تحقیق. مشارکت۱جدول 

                                                      
1. Carter  

 سن فرزند فرزند سن سابقه کار شغل تحصیالت محل سکونت جنس کد

 7 پسر 46 16 کارمند اداره بندر کارشناسی ماهشهر مرد ۱

  9 دختر 34 - دارخانه دیپلم ماهشهر زن ۲

  7 پسر  31 - دارخانه کارشناسی هندیجان زن ۳

  6 دختر 33 4 آموزگار لیسانس ماهشهر زن ۴

 9 کوثر  45 - آزاد سیکل شوش  مرد ۵

  9 دختر   45 18 معاون مدرسه  کارشناسی اهواز زن ۶

  7 پسر   35 6 مشاور مدرسه کارشناسی ماهشهر زن ۷

  10 دختر   39 2 آموزگار  کارشناسی ماهشهر زن 8

  8 دختر   35 - دارخانه کارشناسی ماهشهر  زن 9

  8 دختر   42 - دارخانه دیپلم ماهشهر زن ۱۰

 - - 39 17 معلم کارشناسی اهواز زن ۱۱

 2 دختر 36 12 معلم یکارشناس اهواز زن ۱۲

 - - 39 17 معلم یکارشناس دزفول مرد ۱۳

 - - 4 33 معلم یکارشناس شوشتر مرد ۱۴

 - - 4 27 معلم یکارشناس اندیمشک زن ۱۵

 - - 5 29 معلم یکارشناس اهواز مرد ۱۶

  - 4 34 معلم لیسانسفوق دزفول زن ۱۷

 23 پسر 12 50 معلم لیسانس آبادان زن ۱8

 - - 4 38 معلم لیسانس اهواز مرد ۱9

 - - 8 45 معلم لیسانسفوق خرمشهر زن ۲۰
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هایافته  

نچه آاینکه نتایج حاصل از مرحلۀ کیفی پژوهش مرجع اصلی تدوین الگوی مفهومی است،  به با توجه

 نشان انجام شد استان خوزستاندر  انآموزدانشمعلمین  والدین و  های حاصل از مصاحبه بادر یافته

 هدو دست پاندمی کرونا و تغییر فضای آموزش بازیسته خود  در تجربه والدین و معلماندهد که می

 . کنندرا گزارش می در قالب فرصت و چالشکلی تجارب 

از دیدگاه در دوران کرونا  شاد های تدریس در شبکه آموزشیها و چالشفرصتالف( 

 والدین

 . افزایش فردگرایی و انزوای اجتماعی۱

ها و جامعه است. بدون های فرد با سایر افراد، گروهانزوای اجتماعی به معنای فقدان یا ضعف اتصال

 سازد؛ مبادلهیررسمی و رسمی در جامعه محروم میتردید انزوای اجتماعی افراد را از مشارکت غ

 ه فرد و ازدهد؛ از تبادل دائمی افکار و احساسات از کل بی را کاهش میعی و دلبستگی اجتماعاجتما

ابط و همچنین رو کند؛ موجب تضعیف یا قطع روابط و مبادالت نامتقارن گرمفرد به کل جلوگیری می

سازد. موارد یاد شده در نهایت روابط طوالنی، پایدار و عمیق را غیرممکن میشود. گفتمانی می

توانند پیامدهای مختلفی از جمله احساس تنهایی، احساس عجز، یاس اجتماعی و کاهش تحمل می

: 1396، به نقل از حضرتی صومعه، 10: 1383، امیر کافیاجتماعی را به دنبال داشته باشند )چلبی و 

110 .) 

 و مفاهیم مرتبط با آن  افزایش فردگرایی و انزوای اجتماعی .۲جدول 

 

روز اول با شوق و ذوق زیادی رفت. اما بعدش که »: گویدساله( می 46) 1شماره  کنندهشرکت 

رزمی. اما  هایورزشببریمش کالس  خواستیممی مدرسه غیرحضوری شد، دیگه براش عادی شد.

پارسا توی خونه مونده، بی  بسچون جون یک دونه بچه مون خیلی برامون عزیزه، منصرف شدیم. از 

: گویدساله( می 34) 2شماره  کنندهشرکت .«انگیزه شده و دیگه مثل قبل به این ورزش عالقه ای نداره

. که یه سری مشکالتی به وجود اومد، کرونا هم اضافه شد و دیگه رفتمی سواریاسبکالس »

 مفاهیم مقوله

 

افزایش فردگرایی و 

 انزوای اجتماعی 

 گیعالقبیعادی شدن زندگی بدون همبازی، سرگرم شدن با تلویزیون و موبایل، 

های های آموزشی، محدودیت در فعالیتو کاهش انگیزه برای انجام فعالیت

 ورزشی و فرهنگی و... هایفعالیتاجتماعی، فاصله گرفتن از 
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و  رفتمیبه کالس ژیمناستیک پسر من »: گویدساله( می 31) 3شماره  کنندهشرکت .«نبردیمش

 . «خیلی بااستعداد بود. با اومدن کرونا دیگه نتونستیم پسرمونو به کالس ورزش ببریم

   انسانی چهره به چهره و افزایش ارتباطات مجازی هایشیوه. تقلیل ۲

های زیست اجتماعی نوین در بستر فضای مجازی بیش از پیش چهره خود را نمایان کرده شیوه  

یم، اقتصاد، فرهنگ، جلسات و وگوها، مراسم ترح، گفترحمصلهاست و امروزه سبک جدیدی 

تماعی مناسبات اج هاانسانهای علمی و کاری و غیره تحت تأثیر شیوع کرونا تغییر کرده است و نشست

ین امر اند که اها و فضای مجازی، متناسب با این سبک نوین زندگی تغییر دادهبستر شبکهخود را در 

های اقع برقراری تماس (. درو352: 1399را در پی داشته است )تاج بخش،  ایرسانهارتقای سطح سواد 

های رودررو و چهره به چهره بخشی از خدمات فضای مجازی در تصویری در غیاب امکان مالقات

 دوران بحران کرونا بوده است. 

 و مفاهیم مرتبط با آن  های انسانی چهره به چهره و افزایش ارتباطات مجازیتقلیل شیوه .۳جدول 

 

االن عالوه بر بازی، واتساپ هم داره که پیام میده »: گویدساله( می 31) 3شماره  کنندهشرکت 

 4 شماره کنندهشرکت. «می کنه با دوستاش و بقیه مخاطباش پرسیاحوالبخواد و به هر کسی که 

رفت خونه شون. االن دیگه تماس کرد، میقبالً با دخترای فامیل بازی می»گوید: ساله( می 33)

 . «نگیره باهاشوتصویری می

 و بحران هویت  اندیشیهم. محرومیت از ۳

و قرنطینه شدن کودکان در محیط خانه و اخبار مرتبط با این  19 در اثر شیوع بیماری کووید

 . ترس از دستشوندمیبیماری از قبیل انتقال سریع بیماری و مرگ، کودکان دچار ترس و اضطراب 

ون، نظر دالت بر اساسهمچنین . شودمیه بیماری در کودکان دیده دادن والدین، اضطراب مبتال شدن ب

از شیوع باالیی برخوردار است این امر زمینه را برای افزایش  19( بیماری کووید 2020) 1ریپا و استین

با افزایش استرس و اضطراب در برخی کودکان  تواندمیکند که استرس و اضطراب والدین ایجاد می

                                                      
1. Dalton, Rapa & Stein  

 مفاهیم مقوله

های انسانی چهره تقلیل شیوه

به چهره و افزایش ارتباطات 

 مجازی

با چت کردن به جای دید و  پرسیاحوالتماس تصویری با همساالن فامیل،   

بازدید، ارتباط مجازی با همساالن به جای دیدار، الگو گرفتن از دیگران در فضای 

 مجازی 
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ه ب تواندمیهمچنین ماندن در خانه برای بسیاری از کودکان خوشایند نیست و این امر . همراه باشد

به نقل از چوبداری و همکاران،  Roccella, 2020تجربه تنهایی و در نهایت افسردگی منجر شود )

، 19(. همچنین شیوع خشونت خانگی و افزایش خشونت در اثر شیوع بیماری کووید 60: 1399

 سالمت روان کودکان را به مخاطره بیندازد.  تواندمی

 و مفاهیم مرتبط با آنو بحران هویت  اندیشیهممحرومیت از . ۴ولجد

 

 گیزهانپسرم توی این مدت خیلی بی انگیزه شد.  واقعاً» گوید:ساله( می 46) 1شماره  کنندهشرکت

 اذیت شدیم و خیلی هم استرس واقعاًما گذرونه. هیچ کاری نداره و االن بیشتر وقتش رو با تبلتش می

. همه بردنمینداشت، از من و مادرش حساب  ایانگیزهبمونه.  طورهمین اشروحیهگرفتیم که مبادا 

 .«چیز زوری بود

دخترم می ترسه که ما بالیی سرمون بیاد. نمیذاره »گوید: ساله( می 34) 2شماره  کنندهشرکت

خیلی عالقه داشت. طوری که »گوید: ساله( می 31) 3شماره  کنندهشرکت. «بدون ماسک جایی بریم

ش بود و خیلی سال اول مدرسه گفت منو ببرید بیرون و مدرسه مو بهم نشون بدید. اخهبهمون می

بریمش بازار، عالقه داشت بره مدرسه. پسرم دچار وسواس شده، وقتی برای خریدهای ضروری می

 . «دستاشو میذاره تو جیب شلوارش که یه وقت اشتباهی دستش به جایی نخوره

  های اجتماعیسهمگین شبکه شدن عواطف لطیف خانوادگی در امواج . غرق۴

یکی از انواع  عنوانبهی( گروهی و پیوند، برونگروهیدرونگانه آن )اجتماعی و ابعاد سهسرمایه 

های مشارکت مدنی و همیاری میان اعضای جامعه جامعه، به تعهدات اجتماعی، شبکه هایدارایی

ق دهد، اعتماد، مشارکت، همکاری و رعایت حقویزان سرمایه اجتماعی را ارتقا میاشاره دارد. آنچه م

واقع ضرورت دارد از سرمایه اجتماعی و روحیه ایثار و  یکدیگر در میان افراد جامعه است. در

های اخالقی شکل گرفته در جریان دوران شیوع کرونا در جامعه، صیانت ازخودگذشتگی و احیای جلوه

 (. 352: 1399شود )تاج بخش، 

 

 

 مفاهیم مقوله

 

و  اندیشیهممحرومیت از 

 بحران هویت

بی انگیزه شدن، استرس و اجبار، گریه و دلتنگی، ترس از دست دادن پدر و مادر، 

بداخالقی، ناراحتی به دلیل دوری از فضای مدرسه، وسواس عملی، ترس از فردایی 

 همراه با کرونا
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 و مفاهیم مرتبط با آن  اهش سرمایه اجتماعی به ویژه اعتماد اجتماعی. ک ۵جدول

 

ً»گوید: ساله( می 34) 2شماره  کنندهشرکت
ا
نتونستم به دخترم کمک کنم. نتونستم براش  اصل

 دهکننشرکت .«اکثر امتحاناشم خودم به جاش دادم و همه رو تقلب کردیم وقت بذارم که درس بخونه.

 پرسههر چیزی که براش بخریم و بخوایم بدیم دستش، اول می» گوید:ساله( می 31) 3شماره 

از  خصوصبهخیلی بهم فشار وارد شد. »گوید: ساله( می 9) 5شماره  کنندهشرکت .«ضدعفونی شده

من دوست کنم مامانم داداش کوچیکمو بیشتر از خونم. حس میطرف خانوادم. همش با گریه درس می

گیره. بخاطر درس خوندن خیلی کتک خوردم. معلمم خیلی مهربون داره و فقط به من سخت می

 ."«بود

 . اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی۵

شرایط ایجاد شده در کشور و دوران قرنطینه، از ظرفیت تحریک و ارتقای بیشتر این جایگاه   

اجتماعی مجازی نقش قابل توجهی  هایشبکهدهد برخوردار است. به ویژه آنکه مطالعات نیز نشان می

برای کسب اخبار و اطالعات دارد. متخصصان مختلفی به موضوع تقویت الگوی مصرف فضای مجازی 

تر جامعه ورود جدیحوزه مصرف فرهنگی مجازی،  نظرانصاحبند. ار جامعه در این ایام اشاره کردهد

، کند )اسکندریانی ویروس کرونا معرفی میپیامدها ترینمهمدوم )دنیای مجازی( را یکی از به دنیای 

واقع فضای مجازی برای مودکان بخش زیادی از زمان آزاد شده را در این دوران کرونا  (. در77: 1399

 گرفته است. 

 و مفاهیم مرتبط با آناعتیاد به اینترنت و فضای مجازی  .  ۶جدول 

 

 مفاهیم مقوله

رق شدن عواطف لطیف خانوادگی در غ

 های اجتماعیسهمگین شبکه امواج

، کتک خوردن از مادر اعتمادیبیاهمیت ندادن به فرزند، تقلب کردن در امتحان، 

هنگام یاد گرفتن درس، احساس منفی نسبت به والدین به دلیل رفتار  بد و 

 گیریسخت

 مفاهیم مقوله

 

 

 اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی  

جدید موبایلی، تبادل اطالعات با دوستان در فضای مجازی از  هایبرنامهنصب 

های طوالنی و مختلف، استفاده هایزمینهطریق پیام، کلیپ، عکس و... در 

غیرضروری در روز از شبکه اجتماعی واتساپ، عالقه به استفاده از موبایل، 

 جستجو کردن مطالب مختلف در اینترنت
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 دادمیانجام  آنالینها بازی قبل از کرونا بعضی وقت» گوید:ساله( می 46) 1شماره  کنندهشرکت

بیشتر شده. و اشتیاق بیشتری به موبایل خیلی  شاستفادهکرد. اما االن تماشا می آنالینو یا کارتن 

رستن. برا هم میف پگیره و کلیجدیده. با  دوستاش ارتباط می هایبرنامهپیدا کرده، هر روز دنبال نصب 

 .«دادنداخت، حتی رغبتی نشون نمیمادرش راهش می آنالینهای اما برای کالس

تونم بگم فقط باهاش رها  یه تبلت داشت که می»گوید: ساله( می 34) 2شماره  کنندهشرکت

 اشهاستفاد. اما از اونجایی که مدرسه غیرحضوری شد، کردمینگاه  آنالینو برنامه کودک  کردمیبازی 

خیلی بیشتر شد. یاد گرفت با دوستاش چت کنه، گروه تشکیل بدن. مدام گروه تشکیل میدن و 

رقص، غذا، و خیلی چیزای دیگه برا هم می فرستن. البته فقط واتساپ داره. اما خیلی افراد  هایکلیپ

 دوستاش رد و بدلهاشونو توی واتساپ با که رها داره کلیپ بینممیکه توی اینستا معروف هستن، 

 . «کنهچی بخواد راحت از اینترنت سرچ میکنه. یه جوری از کنترلم دراومده. هر می

 های درون خانوادگی . ارتقای فرهنگ سرگرمی۶

ت فراغت با عالقه و لذت هایی هستند که در زمان اوقافرهنگی، فعالیت -های سرگرمیفعالیت

ا هو توان به فراغت و استراحت است. بعضی از این بازی گیرد و هدف آن، معطوف کردن ذهنانجام می

تقویت هوش و...  هایبازیاسبابهای جمعی، ساختن کاردستی، استفاده از ها، بازیو سرگرمی

ه ، بسیار محتمل بودهاآناز شرایط کرونایی و تقویت  هافعالیتتأثیرپذیری این بخش از . باشدمی

در  فتارهار گونهفرصتی برای تقویت این عنوانبه توانیممیشرایط بحرانی روز را  دیگرعبارتبهاست. 

 شود، در نظر بگیریم.کنار اعضای خانواده انجام می

 و مفاهیم مرتبط با آن  های درون خانوادگیارتقای فرهنگ سرگرمی.  ۷جدول

 

و با هم  بعضی وقتا پسر همسایه میومد خونه مون»گوید: ساله( می 46) 1شماره  کنندهشرکت

 کنندهشرکت. «یمکردمین. گاهی پسرعموش میومد. گاهی هم من و مامانش باهاش بازی کردمیبازی 

م شرایطی رو این دوران استفاده کنم و برای بچهتصمیم گرفتم از ا" گوید:ساله( می 35) 7شماره 

ا هو انواع وسیلهگیرم فراهم کنم تا هوش و استعدادش رو پرورش بدم. قطعات لوگو برای پسرم می

 . «مثل آدمک، هواپیما و خیلی چیزای دیگه درست می کنه و به ما هم یاد میده

 مفاهیم مقوله

 

های درون ارتقای فرهنگ سرگرمی

 خانوادگی 

همساالن در خانه، بازی پدر و مادر با فرزند در خانه، بازی و سرگرمی، بازی با 

های آموزش استفاده از وسایل سرگرمی و تقویت هوش، استفاده از آموزش

 های اجتماعی مثل تلویزیونزبان انگلیسی از رسانه
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 از سوی معلمان در خصوص تدریس در شبکه آموزشی شدهادراکهای چالشب( فرصت و 

 شاد در دوران کرونا

ر ها است، دخانوادهناپذیر برای فرزندان امری اجتناب آنالینبا توجه به شیوع بیماری کرونا آموزش 

 هایی که داشته است یکبا وجود مزیت آنالینواقع با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس، آموزش 

در دوران کرونا به دلیل مسائل آموزش نادرست،  .آموزش را به خانواده آموخته است نوع دیگر از روش

شود تدریس اصولی و تولید محتوا باعث اختالل یادگیری مینبود ، مسائل خانواده یا مشکالت عاطفی

های درست مطالعه اختالل یادگیری و آموزش مؤثر با وجود امکانات میسر است، همچنین عادت

روند افزایشی اختالل  ییپساکروناآینده   در ،دهدها در دنیا نشان میپژوهش .دهدنوجوانان را کاهش می

 .یادگیری را خواهیم داشت

 آنالینبازتولیدهای ناموزون زیست . ۶

ر . طبق تفاسیاشاره دارد آنالینهای زیست چالشبه شرایط کالن مؤثر بر  بازتولیدهای ناموزون 

با قطع اینترنت، تقلب کردن و سلب نظارت از معلم،  آموزیعلمبسته شدن درب  کنندگانمشارکت

 آموزدانش، استفاده نامناسب برای معلمانو  ان در شرایط مجازیآموزدانشنجش یادگیری واقعی س

های روانی و عاطفی مبتنی بر آموزش مجازی، آشنا نبودن بسیاری از رطرف نشدن بحراناز گوشی، ب

های دیجیتال و عدم آموزش صحیح و دقیق مربیان و معلمان جهت آموزش مجازی، ممعلمان با پلتفر

  . دباشمیهای باکیفیت آموزشی به پلتفرم اختالل دسترسی، طرفهیکضعف آموزش و ارتباطات 

ای داره. غیرمستقیم و واسطه ۀآموزش االن جنب»: گویدساله( می 27) 15شماره  کنندهشرکت  

کنه، تلفظ می ایدیگه، مادرش براش جور کنممیام تلفظ آموزدانشیک کلمه رو من یجوری برای 

انا کنن، چون مامکنن و یا توی امتحان شرکت نمیرو ارسال نمی شونها به موقع تکالیفخیلی از بچه

ها چهفضا خیلی با ب نضا یه مقدار رسمیه، نمیشه توی ایرو حمایت کنن. ف هابچهسواد کافی ندارن که 

هم که  یاشوخی کرد، نمیشه صدا یا کلیپی با یه تپق ارسال کنیم چون پخش میشه. یه مشکل دیگه

نداشته  هایشانمان و بابا هر دو شاغلن، ممکنه رسیدگی به موقعی برای بچهیی که ماهابچههست 

 .«باشن

با هدف مدیریت اوضاع و یا انطباق با شرایط ، کنندگانمشارکت های پژوهش حاضر،طبق یافته

ـ تعامل به گرفته های متعددی را بکارجدید استراتژی  هایتفرص با عنوان  هاآناند که در بخش کنش 

 اشاره خواهد شد. از سوی معلمان در خصوص تدریس در شبکه آموزشی شدهادراک
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 دحمایتی خونیکتک عنوانبهآموزشی  آوریتاب. ۷

 ادوران کروندر  آمده پیشکنش ـ تعامل است که در نتیجه شرایط  هاییکی از استراتژی آوریتاب 

رمبنای . بکننددستیابی به اهداف می ها وکنندگان با بکارگیری آن سعی بر مدیریت چالشمشارکت

 حالابهت کودکانچون استفاده از شبکه شاد،  جذاب و برانگیزاننده بودن کنندگانمشارکتتفسیر 

باشد و نام و عکس  هاآنکه مختص  رسانیپیام گاههیچتجربه حضور در کالس مجازی را نداشتند و 

همچنین  .برای آنان خیلی جالب و برانگیزاننده بود هروی آن قرار گرفته باشد، نداشتند این تجرب هاآن

شروع کالس و ، پذیری در ساعتآموزان به دانش روز و پژوهش کردن، انعطافمند کردن دانشعالقه

این پیامد مثبت را نیز به  ان برای ارائه تکالیفآموزدانشحذف ترددهای پرهزینه، پرورش خالقیت در 

یاد گرفتند تنها منبع یادگیری کتاب و تنها محل یادگیری مدرسه  انآموزدانشهمراه داشته است که 

 و کالس نیست. 

از قبل تولید محتوا انجام میدم و روزی که کالس »گوید: ساله( می 39) 11شماره  کنندهشرکت

، چینه، تصاویر، خطچوبکنم. موقع تدریس از ابزارهایی مثل ان ارسال میآموزدانشدارم برای 

و  کالس یتخته، از کنممی. همچنین از امکانات مدرسه استفاده کنممیتصویری استفاده  هایکارت

بعد  و کنممی برداری مدرسه برای ضبط مباحث مربوط به درس فارسی و ریاضی استفادهپایه فیلم

 . «گیرمان، پرسش تصویری رو به کار میآموزدانشفرستم. برای ارزیابی ها میفیلمش رو برای بچه

توان در یم ،بندیطبقه نتایج به دست آمده را در یک شیوه کنندگانبرمبنای تفاسیر مشارکت   

کنند قرار یآموزش در مطالعات خود از آن استفاده م شناسان حوزه ذیل دو رویکرد اساسی که جامعه

توان به ایفای میارکردهای آموزشی را در معنای ساده ک داد: کارکردهای آموزشی و عدالت آموزشی.

، افراد را از وپرورشآموزشآن تلقی کرد.  نقش صحیح نهاد آموزشی و تحقق اهداف تعریف شده

های اصلی و همچنین رفتارهای قابل قبول )و گوناگون گرد هم آورده و ارزش هایزمینهپیش

 .آموزدیم هاآن( در جامعه را به قبولغیرقابل
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 از دیدگاه معلماندر دوران کرونا های تدریس ها و چالشفرصت .9دول ج

 آموزش مجازی در شرایط شیوع کروناهای چالش ها وخالصه شبکه مضامین مربوط به فرصت طوربه

 .باشدمی 1 شکل صورتبهو پساکرونا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های آموزش مجازیچالش ها وشبکه مضامین مربوط به فرصت. ۱شکل 

 مقوله مفاهیم

ان از گوشی، آموزدانشبا قطع اینترنت، استفاده نامناسب  آموزیعلمبسته شدن درب 

، تقلب طرفهیک، ضعف آموزش و ارتباطات شاد )پلیکیشناهای چندکاره نداشتن قابلیت

از  سرخوردگی، یادگیرنده و دهندهیاد گیری و خستگى گوشهکردن، سلب نظارت از معلم، 

 آموزدانشکاهش شادابی  ،مجازی آموزش

 

 آنالینبازتولید ناموزون زیست 

ها در ، فعال شدن خانوادهحذف ترددهای پرهزینه، شروع کالس پذیری در ساعتانعطاف

 مادر پدر و سوادآموزی، فرصت ان برای ارائه تکالیفآموزدانشپرورش خالقیت در آموزش، 

 عنوانبهآموزشی  آوریتاب

 دحمایتیخونیکتک

هامشکالت وضعیت موجود و چالش  
وگو و هم محروم شدن از قدرت گفت، شدن آموزشمجازی 

های اجتماعی بزرگساالن با دور اندیشی، استفاده کودکان از شبکه

عدم تخلیه انرژی و ، زدن قوانین مرتبط با سال تولد کودکان

هراس بازتولید ناموزون زیست آنالین، ، هیجان دوران کودکی

هویت مخدوش در دوران کرونا، محدود شدن  نهادینه شده،

گسست فکری و تعامالت انسانی، اغوای فضای مجازی، 

اشتیاق به شبکه های فرزندان،  عاطفی بین والدین و

افزایش انسجام درون خانوادگی، تقلیل شیوه  اجتماعی،

های انسانی چهره به چهره، افزایش ارتباطات مجازی، 

عواطف شدن  غرقکاهش مهارت یادگیری اجتماعی، 

  های اجتماعیسهمگین شبکه لطیف خانوادگی در امواج

مجازیراهکارهای آموزش   

سیاستگذاری آموزشی و تربیتی متناسب با 

برنامه ، های جدیدرسانه ریزی و سیاستگذاری 

-، ارتقاء سطح سواد رسانهبرای بهزیستی کودکان

طراحی و تدوین  ی،های بومزیرساخت توسعه ای،

مناسب و جذاب محتوا و برنامه درسی  

 

 پیامدها

زوی نم پرخاشگری، افسردگی و، کاهش رفاه مادی کودکان

 به اعتماد کاهش کودکان، شدن اجتماعی در ، تأخرشدن

، افت تحصیلی و علمی دانش گیریتصمیم در ناتوانی و نفس

افزایش فردگرایی و ، کاهش سن بلوغ در کودکانآموزان، 

رها شدن در  کاهش سن بلوغ در کودکان، انزوای اجتماعی

اعتماد به دیگری ، ابراز وجود در فضای مجازی، فضای مجازی

هااز سلبریتیالگوبرداری بزرگ در فضای مجازی،   

 و 
ن

الی
 آن

ت
س

زی
ت 

وی
 ه

ن
را

ح
ب

ی
از

ج
ی م

ضا
ف

 

های آموزش مجازیفرصت  

تاب آوری آموزشی به عنوان تکنیک 

های درون ارتقای فرهنگ سرگرمی، خودحمایتی

تاب آوری خانواده،  حمایت والدین در آموزش، 

ارتقای ، تکنیک خودحمایتیآموزشی به عنوان 

حمایت  ،های درون خانوادهفرهنگ سرگرمی

، رهایی از قید زمان و مکان، آموزش ازوالدین 

 تحقق عدالت آموزشی
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 گیرینتیجهبحث و 

و استفاده زیاد از فضای مجازی، گذشته از تمام محاسنی که دارد، ممکن است باعث  آنالینزیست 

بسیاری شاهد کاهش سن بلوغ در کودکان  در مواردبلوغ زودرس در کودکان شود که در حال حاضر 

جلوتر از  چند گامکودکان در حال حاضر به دلیل استفاده زیاد و متنوع از فضای مجازی  .هستیم

تواند یک خود هستند. فضای مجازی دنیای نامحدود و گمنامی است که کودک میزیست بیولوژ

 بایستی بیاموزد را یاد بگیرد. در نتیجه سیستم بیولوژیک و چیزهایی که خیلی دیرتر کنجکاوی نماید

. ندکهای ناشی از آن میرا دچار بلوغ زودرس و بحران هاآناو نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و 

آورند که هر چه فرد ای را فراهم میدنیاهای مجازی برای مردم آیینه( 2004) 1ارد بارتل به عقیده

کند. در آلش بیابد، بیشتر با آن ارتباط برقرار میتر با خود واقعی یا ایدهتصویر خود را در آن مأنوس

خود را در آیینه جهان های عمده این است که کاربر سایتواقع، راز موفقیت و جذب کاربر برای وب

مجازی پیش رویش ببیند. بدین ترتیب، در باب هویت در دنیای مجازی، مسئله این است که کاربر 

 (. 157: 1391)معمار و همکاران،  ددپسنچه میزان انعکاس تصویر خود را در این آیینه می

وی خود قرار فضای مجازی را الگ در کودک ممکن است افراد سلبریتیهمچنین در این دوران 

دهد؛ ممکن است الگوی خود را یک هنرپیشه آمریکایی ببیند که نه با فرهنگ، نه با دین، نه با تاریخ 

او سازگار نیست. کودک که سعی دارد مدل مو تا نحوه رفتار و لباس پوشیدن الگوی خود را تقلید 

 ناسازگاری با محیط پیرامون شود و در این الگوپذیری دچار خأل وکند، دچار یک الگوپذیری منفی می

مجازی شدن آموزش،  داشت. از طرفی، خواهد پی در او برای را هویت بحران نهایت در که شده خود 

 بعدیتکها را بچه شدتبهخراتی در اجتماعی شدن کرده است. آموزش مجازی تأکودکان را دچار 

دهند. فضای مجازی آن بودن خود را از دست می چندجانبهبودن و  چندبعدیکند؛ یعنی کودکان می

شرایط و زیرساخت را ندارد که کودک در جهت استعداد و توانایی خود بتواند فعالیت کند و مانور 

دهند و در شوند و خود را بروز نمیآموزان پشت این درهای مجازی قائم میدانش دهد، بسیاری از

فتار ر صورتبدینآموزند که گیرند و میگونه یاد میو همین شودشکوفا نمی هاآنهای نتیجه توانایی

کنند، حتی ممکن است در آینده که شاهد بازگشایی مدارس هستیم این خصلت و اثراتش برای 

توانند اندیشه خود را ارائه دهند. در ها با کودکان باقی بماند و شاهد کودکانی باشیم که نمیمدت

                                                      
1. Barthel 
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های توانند سرمایهآموزانی که نمیدانش، پرداز علوم اجتماعی و انسانی، نظریه1بوردیواز نظر نتیجه 

بنابراین شرایط  شوند.تر تر و منزویاجتماعی، شخصیتی خود را بروز دهند، روز به روز سرخورده

شود که کودکان از تفکر سازنده محروم شوند و قدرت اندیشه، تفکر و باعث می غیرحضوری آموزش

کرد که درباره آموز را مجبور میهای حضوری معلم شاید دانشگرفته شود. در کالس هاآنتحلیل از 

وگو کند اما مجازی شدن همین فرصت را هم از کودکان گرفته و باعث شده موضوعی فکر و گفت

 شدتبهبهزیستی و رفاه مادی کودکان همچنین  .فرزندان ما اندیشمند و اهل تفکر و .. بار نیایند

ها ناتوان از رفع نیازهای مادی کودکان شده و در بسیاری از موارد خانوادهیر و آسیبدستخوش تغی

 هک زمانی. نمایند مرتفع را هاآن توانستندمی حدودی تا یا  راحتیبهخود هستند که سابق بر این 

شود، بارِ آن بیکاری و برای مدتی تعطیل می هاآنشوند و یا مشاغل الدین یک کودک بیکار میو

 باشند اربرخورد آن از کودکان بایستی که امکاناتی شود و یا فشارهای اقتصادی بر کودکان تخلیه می

انی فشار رو تحت کودکان شده باعث موبایل گوشی مانند امکانات برخی تهیه در هاخانواده ناتوانی و

تواند عواقبی داشته باشد که تا چندین سال ادامه یافتن، می صورت دراین شرایط . زیادی قرار بگیرند

ودکان به ک ساالنبزرگسالمت فیزیکی کودکان را به خطر بیندازد. وقتی مدام ترس از کرونا از جانب 

های وارد شده به کودکان ها و استرسشود و کودک مدام استرس آن را دارد، این تنشتحمیل می

    د. شومی هاآنهای روحی روانی مختلف در نباعث ابتال به بحرا

ست زیگیری در ارتباط با شکلای فرآیند چهار مرحلهاین است که  ۀدهندپژوهش نشان هاییافته

در گام نخست، پس از آنکه  کودکان قابل تشخیص است که طی آن زندگی در دوران کرونا آنالین

یست زو در نهایت  طبیعی، سپس چالشییک وضعیت  آفرین قرار گرفت بهتحول هایمتأثر از تکانه

ر ب گردد. هر یک از این مراحل الزامات و سازوکارهایی دارد کهتثبیت شده بدل می دیدهآسیب آنالین

 .و استمرار و بقای آن تأثیرگذار است آنالینزیست گیری فرایند شکل

گیری کلفرایند ش ارتباط با ای اصلی ظهوریافته درهکنندگان یکی از مقولهطبق تفسیر مشارکت

در یک فرآیند عادی اجتماعی شدن، . در همین راستا است اغوا و افسون فضای مجازی، آنالینزیست 

خانواده، جامعه، مدرسه و آموزش پرورش هستند که نقش بسیاری بر اجتماعی شدن و  مؤثرنهادهای 

 هخانواد بعد فقط و شده گرفته کودک از مدرسه و جامعه نهاد حاضر حال در اما تربیت کودکان دارند، 

 منفی تبعات و مدرسه جامعه نهاد شدن حذف است، شده وارد خانواده بر فشارها تمام و ماندهباقی

                                                      
1. Bourdieu 
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گیرد، در این حالت از دنیای واقعی فاصله می شود ود جامعه نمیوار کودک کهزمانی. دارد بسیاری

تواند تواند ارتباطات خوبی داشته باشد، نمیشود. او دیگر نمیکودک وارد یک دنیای مجازی توهمی می

( 2020در پژوهش ابوالمعالی )کافی در برخورد با وقایع روزمره در آینده را داشته باشد.  نفساعتمادبه

 اند. زیادی روبرو شده شناختیروانبا مشکالت  در دوران کرونا آموزاندانش

شهروندان است و  شده نشانگر دلهره و اضطرابی است که هم از نظر ذهنی همراه هراس نهادینه

ا کودکان در دوران کرون آنالینبا زیست  ر ارتباطکنندگان دهم بازتابی از تلقی و احساس مشارکت

پژوهش و همچنین با توجه به نظریات مرتبط با  انکنندگمشارکتتفاسیر  بر اساس همچنیناست. 

فت پیشرو موجب شده است که مشارکت والدین در امر آموزش  آنالینتوان گفت آموزش این مقوله می

نقش ( Mouratidou et al,2020)همسو با نتایج تحقیق حاضر . است نقش داشتهتحصیلی کودکان 

 .دندتأیید کر را اندروبرو شده شناختیروانبا مشکالت  انآموزدانشکه  دورانیرا در  مشارکتی والدین

هویت  ۀ، مقولآنالینزیست  اهای مرتبط بژوهش از دیگر مقولهکنندگان پطبق تفسیر مشارکت

های های خانوادگی و اجتماعی چالشغیراخالقی و یا بروز آسیب هایترویج ارزش .مخدوش است

کرونا سبب آن شده است. در این راستا مشکالت ناشی در دوران  دیگری هستند که آموزش مجازی

آموزان به فضای مجازی باعث اعتیاد به آن شده است و برنامه دانش از شرایط سنی و دسترسی بدون

مستهجن، تجاوز به حریم خصوصی افراد و اطالعات نادرست افزایش یافته  روز انتشار محتواهایروزبه

ها و علی در مواجهه با محیط عمومی و افراد جامعه دچار ترسکودکان در شرایط ف. بنابراین است

کنند ممکن است در تماس با دیگران و محیط آلوده که فکر می صورتبدینهایی هستند؛ هراس

 وندر هاییها و ترس. هراسنمایدرا تهدید  هاآنیا خطراتی  ایجاد شودجامعه، اتفاق ناگواری برایشان 

دن تر شیمنزو باعث آینده هایسال در و کند رشد کودکان اندیشه در تواندمی که شده ایجاد کودکان

 ی پژوهشهایافتهنیز  از بررسی تحقیقات مختلف آمدهدستبهشواهد . شود هاآنشدن  ضداجتماعیو 

اثرات  نوعیبه(. 2020؛ کومان، 1399؛ فراهتی 1400)حاجی زاده و همکاران نماید حاضر را تأیید می

ظهور و گسترش سریع بیماری باعث تغییر شرایط زندگی افراد شده و اثرات روانی مخربی مانند روانی 

 افسردگی، خشم ایجاد نموده است. اضطراب،

 پیامدهای آموزش مجازی ترینمهماز های پژوهش مشخص شد در بخش یافته که آنچه بر اساس

بسیاری از والدین و دوستان به جای یادگیرنده  باشد.نسبت به قبل میان آموزدانشسطح سواد  ضعف

در زمان کالس یا خواب بود و یا در حال استراحت  آموزدانشکردند و در آزمون و کالس شرکت می
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د شبرای شرکت در آزمون زده می آموزدانشهای ارتباطی بسیاری توسط دانشجو یا بود.از طرفی پل

، رفاه مادی کودکان همچنین کاهش .گرفتمعلم میکه باز این امر امکان سنجش دقیق را از 

 وانینات و نفساعتمادبه کاهش کودکان، شدن اجتماعی در ، تأخرزوی شدننم پرخاشگری، افسردگی و

ی ، افزایش فردگرایکاهش سن بلوغ در کودکانان، آموزدانشگیری، افت تحصیلی و علمی تصمیم در

رها شدن در فضای مجازی، ابراز وجود در فضای  کودکانکاهش سن بلوغ در و انزوای اجتماعی، 

ها از دیگر پیامدهای آموزش از سلبریتیالگوبرداری مجازی، اعتماد به دیگری بزرگ در فضای مجازی، 

های آموزش مجازی توسعه مهارت و فرصت ترینمهم در کنار پیامدهای مطرح شده،باشد. مجازی می

محیطی، زیست افزایش مهارت و خالقیت آموزشی معلمان، اثربخشیآموزان، تجربه یادگیری دانش

یکی از باشد. می وری آموزشیو افزایش بهره وپرورشآموزشمشخص شدن نقش باارزش مدرسه در 

امکان دسترسی افراد مختلف  کهزمان و مکان  قیدوبندگذر از  ،مجازیآموزش های فرصت ترینمهم

. عالوه بر این، آموزش مجازی این قابلیت را دارد که در صورت نمایدمی های مجازی را فراهمبه آموزش

 .ها، منجر به تحقق عدالت آموزشی شودفراهم شدن زیرساخت

ت زیسشرایط  دیگر مقوالت ظهوریافته که در واقع استراتژی انطباق با تغییرات رخ داده در از

 دگان،کننبر مبنای تفسیر مشارکت. دحمایتی استخونیکتک مثابهبه آوری، تابباشدمی آنالین

 وسیلهبدینرفت از وضع موجود و بهبود شرایط زندگی برای روستاییان متضمن مهاجرت است تا برون

در زندگی خود را نشان  های جدید برای بالندگیباز شود و فرصت هاخانوادهروی های تازه پیشافق

از  اهآنمین امنیت کودکان و دور نگه داشتن أصرف فضای مجازی توسط کودکان، تم نوعیبه. دهند

 . شد برجسته کرونا از پس و داشت وجود کرونا از پیش دغدغه عنوانبههای فضای مجازی آسیب

فع ر های توسعه آموزش مجازی عواملی همانند؛استراتژی ارتباط با درهای تحقیق مطابق با یافته

مر مست الزامات و نیازهای آموزش مجازی، بهبود بینیپیشافزار آموزشی شاد، ها و توسعه نرممحدودیت

. همسو با این یافته پژوهش، نظریه باشدمیهای آموزش مجازی زیرساخت توسعه و کیفیت آموزش

و  گذاریسیاستو  ریزیبرنامه( 1400بِک و کوهن و همچنین حاجی زاده ) آمیزمخاطرهجامعه 

 . باشدمیشتیبانی در زمینه آموزش مجازی بازنگری جدی در منابع انسانی، مالی و پ

های توسعه آموزش مجازی عواملی در مورد راهبردها و استراتژیحاضر،  پژوهشهای مطابق با یافته

 گذاریسیاستریزی و برنامه های جدیدآموزشی و تربیتی متناسب با رسانه گذاریسیاست همانند؛

طراحی و تدوین و  های بومیزیرساخت توسعه ای،، ارتقاء سطح سواد رسانهبرای بهزیستی کودکان

 ؛شوددر خاتمه پیشنهاد می. شناسایی شد مناسب و جذاب محتوا و برنامه درسی
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برای  گذاریسیاستریزی و برنامه شواهد: بر مبتنی گذاریسیاست به شهودی گذاریسیاست تغییر

ای کودکان است، بهزیستی کودکان در فضای مجازی نیازمند داشتن توصیف دقیق از مصرف رسانه

دغدغه  ترینمهم عنوانبههای فضای مجازی از آسیب هاآنمین امنیت کودکان و دور نگه داشتن أت

 پذیر نیست.بدون در دسترسی به توصیفی از وضع موجود امکان

ها قادر نیستند ای، دولتبا تغییر محیط رسانه مشارکتی: رویکرد به محوردولت رویکرد تغییر

دیگر ذینفعان و بازیگران  نظر گرفتنگری خود را مستقل و بدون در همچون گذشته نقش تنظیم

 سازی دارند.های خصوصی و والدین نقش مهمی در فرایند تصمیماصلی انجام دهند و لذا شرکت

آموزش در فضای مجازی نیازمند تغییر  آموزشی: فعال رویکرد به آموزشی منفعل رویکرد غییرت

است. رویکرد حذفی نظام آموزش به اینترنت  وپرورشآموزشای و کنونی در نظام های پایهنگرش

 نمود را پاک مسألهتوان صورت برنامگی و آشفتگی در دوران قرنطینه شد و نشان داد که نمیسبب بی

ب آموزشی و تربیتی متناس گذاریسیاستو زیست فضای مجازی کودکان را نادیده گرفت بلکه باید 

 گذاریسیاستریزی و در نتیجه محور اصلی برنامه .های جدید را در دستور کار قرار دادبا رسانه

یش آوری نهادی با تکیه بر راهبرد افزاتاب آموزشی در جهان کرونایی و پساکرونایی توسعه

 .پذیری نهاد آموزش استعطافان

 الحظات اخالقیم

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

 .پژوهش رعایت شده است

 حامی مالی

 .های پژوهش حاضر توسط نویسندگان مقاله تأمین شده استکلیه هزینه

 تعارض منافع

 نویسندگان، مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است. این مقاله قبالً در هیچبنابر اظهار 

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

 .ارسال شده است پژوهیتدریس

 تقدیر و تشکر

در جهت  کنندگان در پژوهش کهدانند از تمام مشارکتالزم می بر خودگروه تحقیق  وسیلهبدین

 .اند صمیمانه تقدیر و تشکر کنندانجام این پژوهش ما را همراهی و یاری کرده
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