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  Abstract 
We live in an unexpected and unprecedented time. The current pandemic has had a 

huge impact on global education, with more than 1.6 billion students unable to go to 

school (UNESCO, 2020). To ensure continuity of learning, educational institutions 

have started using technology to provide online learning programs to students. This 

new habit not only has a different meaning for learners, but also for parents and 

teachers. During the epidemic, many problems were created for parents and educators, 

especially in primary schools, due to the unprecedented conditions and the lack of 

previous experience and a codified model. The responsibilities of parents or guardians 

in online courses are different, which is why parents/guardians will face different 

obstacles trying to engage their students in online learning. Hence, whether it is a 

traditional learning environment or the current teaching environment. At a distance, it 

is essential for parents to actively participate in their child's online learning. Therefore, 

the concept of parents' participation in education, now and in the era of online 

education and due to the problems caused by the spread of Covid-19, has received 

increasing attention from educational researchers at the world level more than ever 

before (Zhang et al., 2020). E-learning tools have played an important role during the 

pandemic, helping schools and universities to facilitate learners' learning during 

university and school closures (Sobbed et al., 2020). While adapting to new changes, 

the readiness of teachers, students and even parents to use them should be measured 

and supported. Therefore, the purpose of this qualitative study is to explore the 

experiences of parents, teachers, and madrasa administrators in this era in order to 

provide an experimental model of the process of parents' participation in the virtual 
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education of primary school students. Research data were collected through semi-

structured interviews with parents, teachers and principals of primary schools in 

Tehran in the academic years of 2019 and 2014. The data obtained in the two stages 

of first-round coding and second-round coding or pattern coding were analyzed based 

on Miles et al.'s (2020) exploratory coding methods. The findings of the research 

showed that the three factors of improving students' educational experiences (meeting 

with school officials to obtain information, cooperating with schools through practical 

work or financial assistance, using school facilities, providing resources and facilities 

for extracurricular activities, providing resources and facilities for the curriculum, 

participating in joint activities with schools), emotional support (helping to reduce 

anxiety and psychological pressure, participation through creating teaching and 

learning opportunities, facilitating the teaching and learning process with regard to 

more knowledge) through participation, emotional support in the implementation of 

lesson projects through participation, creating opportunities for raising an informed 

and responsible generation) and interaction and communication with the environment 

and school (participation of parents as teachers and substitutes, social support in the 

implementation of lesson projects with institutions different society, assistance in the 

implementation of education methods according to the recognition of local and natural 

facilities, the positive effect of cooperation on children, parents' participation, the need 

of today's education society, attention to the educational role of parents, participation 

as a social and civil necessity), parents It leads to "participation in the virtual education 

of students". This participation in two dimensions of educational care (supporting the 

fulfillment of duties, expecting the final supervision of an adult in school affairs, 

school support for teacher-parent communication, strengthening life skills and 

encouraging responsibility for fulfilling personal duties, taking care of children 

During virtual exams (and supervision and control of children) providing facilities 

and infrastructure in the form of mobile phones, using different educational media, 

ensuring the coverage of internet services during distance education, familiarization 

with scientific literacy and media literacy, Granting permission for activities outside 

the home during the covid-19 pandemic shows an increase in children's interest in 

learning at home. The participation of parents and the school community does not 

occur in the same conditions and is affected by institutional and infrastructure factors 

(using the capacity of "Parents and Teachers Association" organizations and special 

committees and local communities to help school affairs, establish rules and 

regulations and guidelines People's participation at the level of education; more 

communication between parents and their children's education; more parental support 

for school officials; increasing the academic progress of students; greater adaptation 

of school programs to local and indigenous needs; promoting the intellectual and 

practical development of parents and accordingly that society; speeding up the process 

of educational reforms at the school level; better and easier implementation of school 

programs and better evaluation of students), using the abilities of parents in 

implementing the curriculum (providing the necessary suggestions for developing the 



722   دوران در ابتدایی: مطالعه کیفی مجازی مدراس آموزش فرایند در والدین مشارکت الگوی ... 

curriculum, helping teachers in teaching, Evaluating students together with the 

teacher, participating in the design of special education, participating in the evaluation 

of implemented curricula (and supporting their children's learning), providing the 

necessary suggestions to modify and improve the implemented curricula, monitoring 

the implementation of school programs, designing and leading extracurricular 

activities, Monitoring the income and expenses of the school). The participants 

reported the use of cooperative and assistance methods (parents' emotional support 

for students' participation, student-teacher interaction, encouraging and modeling 

parents, strengthening parents in matters related to virtual education, training parents 

in the field of social interactions between parents and children. During participation 

activities, improving home and school communication through technology and media 

use) and methods based on social activities (activating specialized committees and 

delegating authority and monthly meetings, allocating credits and budgets needed for 

Necessary trainings, support for parents' participation in cultural publications and 

cultural building, creating a positive attitude and creating communication networks) 

led to the understanding of parents' participation as a social and civic necessity and 

had an effect on improving the teaching and learning processes of students. The results 

of this research can be used as a framework for schools and educational institutions to 

use the capacity of parents, especially in virtual education, as a complementary 

strategy. As a result, parental involvement is related to their child's performance in 

online learning. Most parents reported more involvement in communicating with the 

school in their children's online learning compared to collaborating with the 

community and making decisions with teachers and parents. Parents also provided 

their perspectives, practices, and experiences regarding the benefits and challenges 

they received during their children's online learning. The results showed that the 

majority of parents have become more active in helping their children. They also saw 

that they had a healthier relationship with their children and that they were more 

involved in activities. They also admitted that they struggle with time management. 

But these parents stated in the interviews that they also have special methods to help 

their children participate in online learning. According to these findings, the 

researchers also found that parents believe their children are receiving quality 

education, which can be reflected in their positive views of online learning and their 

participation. In fact, the current research has provided insights about the basic 

mechanisms of parental involvement that affect children's academic performance 

during school closures. 

Keywords: Parental Participation, Virtual Education, Covid 19 Epidemic, 

Collaborative Education. 
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 در مطالعه کیفیابتدایی:  مدراس مجازی آموزش فرایند در والدین مشارکت الگوی

 92-کووید گیریهمه دوران

 4پورعباس عباس ،5محمود ابوالقاسمی ،7*مرتضی طاهری ،9اکرم جعفرزاده

 

 

 چکیده
اندرکاران آموزش به حضوری شدن آموزش، مشکالت زیادی برای والدین و دستو غیر 92 -گیری کوویددر دوران همه

آمده و نبود تجربه قبلی و الگوی مدون ایجاد شد. هدف شرایط پیش سابقه بودنخصوص در مدارس ابتدایی به دلیل بی

از این مطالعه کیفی کاوش تجارب والدین، معلمان، مدیران مدراس در این دوران به منظور ارائه الگویی تجربی از فرایند 

-های نیمهاحبههای پژوهش از طریق مصآموزان مدارس ابتدایی است. دادهمشارکت والدین در آموزش مجازی دانش

گردآوری شد.  9400و  9522در سال تحصیلی  هر تهرانیافته با والدین، معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شساختار

های کدگذاری های به دست آمده در دو مرحله کدگذاری دور اول و کدگذاری دور دوم یا کدگذاری الگو بر اساس روشداده

 آموزشی تجربیات های پژوهش نشان داد عوامل سه گانه بهبودیافته .تحلیل شد،  (7070اکتشافی مایلز و همکاران )

مشارکت در آموزش مجازی »مدرسه، والدین را به سوی  و محیط با ارتباط و آموزان، حمایت عاطفی و تعاملدانش

کند. د پیدا میفرزندان نمو کنترل و آموزشی و نظارت دهد. این مشارکت در دو بعد مراقبتسوق می« آموزاندانش

 از استفاده زیرساختی، و نهادی دهد و متأثر از عواملمشارکت والدین و اجتماع مدرسه در شرایط یکسانی رخ نمی

کنندگان گزارش دادند کاربرد فرزندان است. شرکت یادگیری ها ازآن درسی و حمایت برنامۀ اجرای در والدین هایتوانایی

اجتماعی منجر به درک مشارکت والدین به عنوان  هایفعالیت بر مبتنی هایروش رسانی وکمک و تعاونی هایروش

آموزان اثر داشت. نتایج حاصل از این ضرورتی اجتماعی و مدنی شد و در بهبود فرایندهای تدریس و یادگیری دانش

والدین خصوصاً در  از ظرفیتتواند به عنوان چارچوبی برای مدارس و مؤسسات آموزشی در جهت استفاده پژوهش می

 مجازی به عنوان راهبردی مکمل مورد استفاده قرار گیرد. آموزش
 

 آموزش مشارکتی.، 92 -کوویدگیری : مشارکت والدین، آموزش مجازی، همههای کلیدیواژه
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 مقدمه

 وادارکرده را هادولت از بسیاری جهان سراسر در 7070-7092های در بین سال92 -کووید گسترش

 به کشور 900 از بیش ,UNESCO) 2020)گزارش  طبق. متوقف کنند را حضوری تحصیل که است

تأثیر آموزان تحتدرصد از دانش 29 اند. بدین ترتیب آموزش بیش ازکرده تعطیل را مدارس موقت طور

 وعوامل مختلفی مانند: دوری از محیط مدرسه، عدم دسترسی به آموزش الزم به دلیل نبود اینترنت 

آموران در خانه و عدم حضور دانش. است گرفته فضای مجازی مناسب و تجهیزات قابل قبول، قرار

آمادگی والدین برای چنین شرایطی و نداشتن توانایی و امکان کافی برای ایفای نقش معلمی موجب 

در مطالعۀ  )n,Burgess & Sievertse 2020)ها شده است. بروز مشکالت و معضالت زیادی برای خانواده

خود نشان دادند که تغییرات ناگهانی سیستم آموزشی از حضوری به مجازی موجب اثرات مختلفی بر 

محققان اظهار کردند  92 -آموزان شده است. پس از شیوع کوویدزندگی اجتماعی و تحصیلی دانش

 ه باشدآموزان در سراسر جهان داشتتواند اثرات بلندمدتی بر یادگیری دانشاین اپیدمی می

(Chaturovedi et al., 2021). آموزان مجبور به آموزش مجازی بودند که زیرا با تعطیلی مدارس، دانش

تری را در کنار فرزندان خود باشند و در مقایسه با قبل شد والدین زمان طوالنیاین امر موجب می

های آموزشی فرزندان خود داشته باشند، این شرایط موجب شد تا برخی از نظارت بیشتری بر فعالیت

ها ، از آن (Nyanamba, Liew & Li, 2021)والدین ضمن نگرانی از وضعیت تحصیلی فرزندانشان 

 .(Austin-Ohanenye, 2022) حمایت بیشتری نمایند

های نوآورانه در ویکردآموزشی از آموزش حضوری به آموزش مجازی موجب ایجاد رتغییر سیستم 

 Wolthuis et)تغییر نقش مدیر و معلمان در آموزش و مدیریت  ،(Mishra, 2019)آموزش و یادگیری 

al., 2020) های جدید آموزش ، فرصت(Zhao, 2020)  و ارتباط متفاوت والدین و مدارس(Azorín, 

شده است. در عین حال مطالعات نشان داده است که این امر موجب تضعیف نقش معلمان در  (2020

 ,.Salami et al) مجازی مخالف هستندها در عمل با آموزش های درس و مدرسه شده و لذا آنکالس

موزان آکه سیستم مدارس و روابط متقابل بین عناصر آن )معلمان، مدیران، دانشبا توجه به این .(2017

 ,.Epstein et al)و والدین( ، بسیار پیچیده است و نقش والدین به عنوان عنصر اصلی بسیار مهم است 

 ای نیز در ارتباط با این عناصر و روابط متقابل آنها انجام شده استلذا تحقیقات گسترده ، (2018

(Hornby & Blackwell, 2018)مکان، در دسترس نبودن  توان به محدودیت در زمان ومثال می . برای

معلمان برای برقراری ارتباط با والدین، تفاوت در موقعیت اجتماعی و جنسیت، تبعیض معلمان در 

 ارتباط با والدین و ناتوانی هر دو طرف در هماهنگ کردن انتظارات را نام برد.

ونی آن ، سیستم آموزشی و روابط در92 -گیری کوویدها در دورۀ همهبا مجازی شدن آموزش 

های مناسب برای پاسخ به این دوره حلتر شده است، بدین ترتیب نیاز به یافتن راهبسیار پیچیده

ر رو شوند که دهای جدیدی روبهاند با موقعیتضروری است، برای مثال بسیاری از والدین مجبور شده
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 .(Garbe et al., 2020)آن مرزهای بین مدرسه و خانه محو شده و به طور اساسی تغییر کرده است 

ای در مشارکت والدین شده مشارکت والدین در آموزش مجازی فرزندان باعث پیدا شدن معنای تازه

های جدیدی مانند ایجاد چارچوب یادگیری در خانه برای فرزندان خود، است چرا که والدین به مهارت

 (.Ewing & Cooper, 2021)ایجاد انگیزه برای یادگیری و ارائه کمک واقعی در آموزش نیاز دارند 

 اند که والدین در رابطه با فرزندانبرخی تحقیقات مشارکت والدین را به عنوان فعالیتی تعریف کرده

این  .(Yemini & Maxwell, 2021) دهندیادگیری مباحث آموزشی در خانه انجام می خود در راستای

 ها به این مسئله توجه دارندموضوع به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است و بسیاری از یافته

 که مشارکت والدین شامل تأکید بر انتظارات باال، نگرش مثبت، کمک در انجام تکالیف مدرسه، ارتباط

 et al., 2019) آموزان داردهای مدرسه تأثیرات مثبتی بر پیشرفت تحصیلی دانشو حضور در فعالیت

Yemini). کودک دربارۀ مدرسه، خواندن با -هایی مانند ارتباط والدینمشارکت والدین شامل فعالیت

مثال  پروری و نگرش والدین نسبت به آموزش به عنوانکودکان، ارتباط با مدارس، سبک فرزند

ی از تواند به عنوان شکلسازی رایج مشارکت والدین است که میمشارکت والدین در تکالیف، عملیاتی

کمک کمی )انجام تکالیف، کمک به حل مسائل(، یا کمک کیفی )سازماندهی وظایف، کمک به ایجاد 

ن وان چنیتیک محیط آرام، پشتیبانی از یادگیری و دستیابی به پاسخ( دیده شود. در مجموع می

 ,Wang)عنوان نمود که مشارکت والدین دارای سه حوزه: عاطفی، شناختی یا فکری و رفتاری است 

et al., 2022). 

 طور هب مختلف موضوعات در آموزاندانش تحصیلی عملکرد بر والدین مشارکت تأثیر حال، این با

 در آموزاندانش تحصیلی عملکرد بر والدین مشارکت تأثیر مطالعات از برخی است. نشده بررسی کامل

 نشان برخی. هستند برانگیزبحث حدودی تا مطالعات این و اندکرده بررسی مختلف را موضوعات

 & Dotterer)دارد  آموزانکلی دانش عملکرد بر مثبتی تأثیر والدین مشارکت که دهندمی

Wehrspann, 2016)، عملکرد بر والدین مشارکت تأثیر که دهندمی نشان دیگر برخی که حالی در 

 دریافتند (Mousavi, et al., 2022)  ،مثال عنوان به است. موضوعات مختلف متفاوت برحسب تحصیلی

 یرییادگ امر در خودگردانی شافزای چون مثبتی تحصیلی دستاوردهای تواندمی مشارکت والدین که

 Elahi Hajitabar)باشد. تحقیقی که توسط  داشته پی در فرزندان را در اجتماعی شایستگی و

Firouzja’Ee & Abedini, 2020)، درونی انگیزش بر والدین انجام گرفت نشان داد که مشارکت 

 تأثیر والدین، مشارکت که دریافتند ، (Azemi & Moradizadeh, 2021)دارد.  مثبت تأثیر فرزندانشان

 که داد نشان (Austin-Ohanenye, 2022) مطالعه  هاییافته .دارد کودکان تحصیلی عملکرد بر مثبتی

 اهیافته این. کنندمی شرکت مربیان و والدین جلسه در بار یک سالی حداقل نفر 4 والد، 3 هر از

. گرفتند تماس خود فرزندان معلمان با ایمیل طریق از والدین از درصد 900 که داد نشان همچنین

 رد معلمان از بسیاری و داشتند خود فرزندان معلمان با مثبتی تجربیات والدین درصد 00 همچنین

 مشارکت عدم که دریافت ،(Epstein, 2021) .هستند والدین با سازنده روابط ارتباط و ایجاد حال
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یقات اگر چه تحق .است ارتباط در تحصیل از فرار و تحصیلترک  نرخ مانند مهمی عطف نقاط با والدین

 آموزان با یکدیگرو والدین باید برای کمک به پیشرفت تحصیلی دانش دهد که معلماننشان می

همکاری کنند، اما در مورد چگونگی تحقق این امر خصوصاً در آموزش مجازی مطالعات کمتری انجام 

شده است. با توجه به مرور پیشینۀ پژوهش مشخص شد که در موضوع مشارکت والدین در آموزش 

توجه شده است. هدف از این پژوهش طراحی الگوی مشارکت والدین مجازی مدارس ابتدایی کمتر 

 عوامل ها،زمینه بررسی به حاضر پژوهش در فرایند آموزش مجازی مدارس ابتدایی است. در این راستا

 دستاوردهای در نهایت و راهبردی و اجراییهای مکانیزم محیطی،عوامل  ها،ظرفیت کننده،ترغیب

ه حاضر به دنبال پاسخ بلذا پژوهش .کاوش کند را چگونگی این مشارکت تا پرداخته والدینمشارکت 

 چگونه ابتداییمدارس  مجازی آموزش فرایند در والدینمشارکت  این سؤال اساسی است که الگوی

 ها نیزاساسی به دنبال پاسخ به این سؤالهایی دارد؟ و برای جواب به این سؤال است و چه ویژگی

رایند والدین در ف های مشارکت والدین کدامند و دالیل مشارکتاند راهگشا باشد: بسترها و زمینهتومی

 و دولت نقش آموزش، ارتباطی،عوامل  از اعم) نیاز مورد هایمجازی چیست؟ آیا ظرفیت آموزش

 و اجراییوجود دارد؟ مکانیزم  مجازیآموزش  در مدارس در والدینمشارکت  برای( غیره...  و قوانین

و نیز عوامل محیطی  مجازی آموزش در مدارس در والدین مشارکت اجرای در اقداماتی و راهبردها

بازیگر در این زمینه کدامند؟ و در نهایت مشارکت والدین در آموزش مجازی چه دستاوردهایی برای 

 ها به همراه داشته است؟آن

  روش پژوهش

سؤاالت پژوهش این پژوهش اکتشافی با ابتناء بر روش کیفی و به دلیل فقدان براساس اهداف و 

 9ایتجربه آموزش مجازی فراگیر در دورۀ ابتدایی به شکل خاص با استفاده از راهبرد نظریه زمینه

 آموزش فرایند در والدین انجام شد. با کاربرد این راهبرد پژوهشی به دنبال درک عمیق مشارکت

 بودیم. ابتدایی مدارس موزانآمجازی دانش

این پژوهش کیفی با مشارکت والدین، معلمان، و مدیران مدارس ابتدایی از مناطق  کنندگان:رکتش

انجام شد. به دلیل گستردگی شهر تهران  9400-9522شهر تهران در سال تحصیلی  92و  9

ای از دو منطقه شمالی و جنوبی شهر انتخاب کنندگان به صورت هدفمند و پوشش موارد کرانهشرکت

ها بود. بدان معنی که ها اشباع نظری دادهدند. مبنای کفایت گردآوری دادهو در پژوهش شرکت کر

وط بندی مربگیری هدفمند از مدیران مدارس، معلمان و والدین تا زمانی ادامه پیدا کرد که طبقهنمونه

 دگانکننها و اطالعات اشباع و نظریه مورد نظر با تمام جزئیات و با دقت تشریح شده و شرکتبه داده

مشخصات ( 9)اند. جدول هایی باشند که تا به حال استخراج شدهبعدی، تکرارکننده کدها و مقوله

 .دهدکنندگان در پژوهش را به تفکیک مدارس، نقش، مدت، زمان و تاریخ مصاحبه نشان میشرکت

                                                      
1. Grounded theory 
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 هاپژوهش به تفکیک نقش آن کنندگان در(. مشارکت9جدول)

 ردیف

 )کد(
 محل مصاحبه

مدت زمان 

 مصاحبه

تاریخ 

 مصاحبه

 سطح تحصیالت

 شرکت کننده

نقش 

 کنندهشرکت

9 
امامی  پسرانه مدرسه

 92منطقه
 مدیر مدرسه کارشناسی ارشد 4/5/9400 دقیقه 9:50

7 
دخترانه امامی  مدرسه

 92قهمنط
 مدیر مدرسه کارشناسی ارشد 50/5/9400 دقیقه 9:43

5 
دخترانه صدوقی  مدرسه

 9قهمنط
 مدیر مدرسه کارشناسی ارشد 3/5/9400 دقیقه 7:90

4 
مدرسه دخترانه صدوقی 

 9منطقه 
 مدیر مدرسه کارشناسی ارشد 97/4/9400 دقیقه 9:43

3 
مدرسه دخترانه عدالت 

 9منطقه 
 مدیر مدرسه ارشد کارشناسی 7/5/9400 دقیقه 9:43

0 
امامی  دخترانه مدرسه

 92منطقه 
 اول پایۀ معلم کارشناسی ارشد 99/5/9400 دقیقه 43

2 
خرداد  93مدرسه پسرانه 

 9منطقه
 دومپایۀ معلم  کارشناسی ارشد 97/5/9400 دقیقه 00

2 
خرداد  93مدرسه پسرانه 

 9منطقه
 سوم پایۀ معلم کارشناسی ارشد 74/5/9400 دقیقه 9:72

2 
خرداد  93مدرسه پسرانه 

 9منطقه
 پنجم پایۀ معلم کارشناسی ارشد 2/5/9400 دقیقه 9:90

90 
خرداد  93مدرسه پسرانه 

 9منطقه
 ششمپایۀ معلم  کارشناسی 2/5/9400 دقیقه 9:92

99 
مدرسه پسرانه امامی 

 92منطقه
 معلم پرورشی کارشناسی علوم تربیتی 92/5/9400 دقیقه 43

97 
خرداد  93مدرسه پسرانه 

 9منطقه
 7/5/9400 دقیقه 43

کارشناسی ارشد تربیت 

 بدنی
 معلم ورزش

95 
خرداد  93مدرسه پسرانه 

 9منطقه
 اول پایۀوالد  کارشناسی 92/5/9400 دقیقه 43

94 
مدرسه دخترانه عدالت 

 9منطقه 
 اولپایۀ والد  کارشناسی 97/4/9400 دقیقه 43

93 
مدرسه دخترانه عدالت 

 9منطقه 
 دوم پایۀوالد  کارشناسی ارشد 2/4/9400 دقیقه 43

90 
مدرسه دخترانه صدوقی 

 9منطقه 
 دوم پایۀوالد  کارشناسی 94/4/9400 دقیقه 30



723   دوران در ابتدایی: مطالعه کیفی مجازی مدراس آموزش فرایند در والدین مشارکت الگوی ... 

 ردیف

 )کد(
 محل مصاحبه

مدت زمان 

 مصاحبه

تاریخ 

 مصاحبه

 سطح تحصیالت

 شرکت کننده

نقش 

 کنندهشرکت

92 
مدرسه دخترانه عدالت 

 9منطقه 
 سوم پایۀوالد  کارشناسی ارشد 2/4/9400 دقیقه 30

92 
خرداد  93مدرسه پسرانه 

 9منطقه
 سومپایۀ والد  دیپلم 2/4/9400 دقیقه 74

92 
امامی مدرسه پسرانه 

 92منطقه
 چهارمپایۀ والد  دیپلم 9/4/9400 دقیقه 53

70 
مدرسه پسرانه امامی 

 92منطقه
 پنجم پایۀوالد  زیر دیپلم 0/4/9400 دقیقه 42

79 
خرداد  93مدرسه 

 9منطقه
 ششمپایۀ والد  زیر دیپلم 92/5/9400 دقیقه 30

 

 

یافته استفاده ساختارمصاحبه نیمههای پژوهش از : برای گردآوری دادههاگردآوری و تحلیل داده

های شد. دلیل استفاده از این نوع مصاحبه آن است که محقق بتواند بدون محدود کردن دیدگاه

ها را بررسی و کاوش کند. ساختار سؤاالت ها به چارچوب یا مبنای خاصی، تجارب آنکنندهمشارکت

مدرسه، معلم و والدین، سؤاالت تغییر پیدا  مصاحبه مشابه بود اما به تناسب فرد مصاحبه شوند، مدیر

های مرحله کیفی شد. تحلیل دادهکرد و تجارب مخاطب از مشارکت خود یا والدین را جویا میمی

انجام  وکدگذاری محوری 9پژوهش در دو مرحله کدگذاری دور اول و دور دوم منطبق با کدگذاری باز

کنندگان استفاده برای کاوش تجارب شرکت 7مونیشود. با توجه به نوع کدها بیشتر از کدهای مض

کننده گردآوری شده و سپس در دور اول شد. در این نوع تحلیل، ابتدا اطالعات از افراد مشارکت

 ،ها، بدون در نظر داشتن هرگونه مبنای نظری خاصی، کدگذاری شد )کدگذاری باز(. در دور دومداده

دست  تریهای گستردهها و طبقهکند که به مقولهه پیدا میفرایند تلخیص و کاهش کدها تا جایی ادام

ترسیم شد  ایپیدا کردیم و روابط بین این مضامین و مقوله براساس الگوی سیستماتیک نظریه زمینه
(Faraskhah, 2021).  

افتن ها برای یشدۀ مصاحبهدر طی تحلیل، چندین بار متن پیاده بررسی روایی و قابلیت اعتماد: 

جدید یا اصالح مدل قبلی مورد بازنگری قرارگرفت. به منظور بررسی روایی، مدل پارادایمی  مدلی

ها روشن و دوباره های قبلی مقایسه و وجوه تغییر آن در مفاهیم و مقولهها و مدلکامل شده با داده

                                                      
1. Open coding 

2. Them 
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 همچنین براساس معیارهای ارائه شده توسط کرسول برای حصول اطمینان از رواییتنظیم شد. 

 (. Creswell & Miller, 2000)پژوهش اقدامات زیر انجام شد 

نفر معلم( گزارش نهایی مرحلۀ  7نفر مدیر و  7کنندگان )نفراز مشارکت 4: 9تطبیق توسط اعضاء -

های به دست آمده را بازبینی کردند. پیشنهادهای آنها در پارادایم نخست فرآیند تحلیل و مقوله

 کدگذاری محوری اعمال شد.

ریزی آموزشی و برنامهنفر از دانشجویان دکتری مدیریت  7نفر از اساتید و  5: 7بررسی همکار -

 آموزشی، پارادایم کدگذاری محوری را بررسی نمودند و نظرات آنها در تدوین مدل به کار رفت.

 رسه،مد مدیران و والدین، معلمان با ها از منابع مختلف، مصاحبهسوسازی: گردآوری دادهسه -

  به دست آمده و بررسی تطابق و همسویی آنها انجام شد. هایداده مستمر مقایسه

 نتایج

-مقوله کلی برخواسته از نظریه زمینه 0در  پژوهش نشان داد که درمجموع هایداده تحلیل نتایج

کدگذاری و ارائه گردید. اجزای پارادایم  شناسایی (7)جدول شماره  فرعی مقوله20و  زیر مقوله 94ای، 

ای و محیطی و دستاوردهای تجربه محوری؛ شامل؛ پدیدۀ اصلی، شرایط عّلی، راهبردها، شرایط زمینه

طرح شد و در نهایت طبق کدگذاری انتخابی به هم پیوند  های زیرشده به تفکیک و بر اساس مقوله

 داده شده است.
 

 های فرعیهای اصلی و مقوله(. نتایج کدگذاری باز و محوری و تناظر مقوله7جدول شماره )

 کدهای دور اول مقوله فرعی مقوله اصلی
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)پ
 

ارتقاء 

 اتیتجرب

 یآموزش

 آموزاندانش

 دیدار با مسئولین مدرسه برای کسب اطالعات .9

 همکاری با مدارس از طریق انجام کار  .7

 استفاده از امکانات مدارس  .5

 برنامهفوق  هایفعالیت تهیه منابع و امکانات برای .4

 درسیامکانات برای برنامۀ  و منابع تهیه .3

 های مشترک با مدارسشرکت در فعالیت .0

 حمایت

 عاطفی

 روانی و روحی فشارهای و اضطراب کاهش به کمک .2

 یادگیری و یاددهی هایفرصت ایجاد طریق از مشارکت .2

 ریقطاز  بیشتر شناخت به توجه با یادگیری و یاددهی فرایند تسهیل .2

 مشارکت

 مشارکت طریق از درسی هایپروژه اجرای در عاطفی حمایت .90

 مسئول و آگاه نسلی تربیت برای فرصت ایجاد .99

                                                      
1. Member Checking 

2. Peer debriefing 
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 کدهای دور اول مقوله فرعی مقوله اصلی

تعامل و 

ارتباط 

والدین با 

محیط و 

 مدرسه

 آن و جانشین معلم عنوان به والدینمشارکت  .97

 مختلف جامعه نهادهای با درسی هایپروژه اجرای در اجتماعیحمایت  .95

 محلیشناخت امکانات به توجه با آموزش هایروش اجرای در مساعدت .94

 طبیعی و

 فرزندان روی همکاری مثبت تأثیر .93

 تربیت و تعلیم جامعه امروز نیاز والدین مشارکت .90

 والدین تربیتی نقش به توجه .92

 مدنی و اجتماعیضرورت  یک عنوان به مشارکت .92
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مراقبت 

 یآموزش

 وظیفه تحقق از پشتیبانی .92

 بالغ در امور مدرسه فرد یک نهایی نظارت انتظار .70

 والدین و معلم ارتباط از مدرسه حمایت .79

 جامان قبال در پذیریمسئولیت به ترغیب و زندگی هایمهارت تقویت .77

 شخصیوظایف 

 مجازیمراقبت از فرزندان در زمان انجام امتحانات  .75

نظارت و 

 کنترل

 فرزندان

  همراه هایتلفن قالب در هازیرساخت و امکانات ارائه .74

 آموزشی مختلف هایرسانه از استفاده .73

 دور راه از آموزش حین در اینترنتی خدمات پوشش .70

 ایرسانه سواد و علمیسواد  با آشنایی .72

 -کووید گیریهمه طول در خانه از خارج فعالیت برای مجوز اعطای .72

92 

 خانه در یادگیری آموزان بهدانش عالقه افزایش .72

 مدرسه تکالیف انجام در کمک .50

 آموزانهای موجود در مود رفتار دانشتعامل با مدرسه برای رفع نگرانی .59

 خانه تکالیف بر نظارت .57

 مدرسه وظایف انجام و هاکالس در کودک توجه بر نظارت .55

-شبکه و مجازی فضایهای آسیب برابر در فرزندان کنترل و مراقبت .54

 اجتماعی های
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 عوامل

 و نهادی

 زیرساختی

ای هها، )انجمن اولیاء و مربیان( و کمیتههای تشکلاستفاده از ظرفیت .53

 تخصصی و اجتماعات محلی برای کمک به امور مدرسه

های امور مشارکت مردمی در سطح نامهوضع قوانین و مقررات و شیوه .50

 آموزش و پرورش

-تدس از هاآن بیشتر فرزندان، حمایت آموزش با والدین بیشتر ارتباط .52

 اندرکاران مدرسه

 آموزاندانش تحصیلی پیشرفت افزایش .52
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 کدهای دور اول مقوله فرعی مقوله اصلی

 شدر ارتقاء بومی، و محلی نیازهای با مدرسه هایبرنامه بیشتر انطباق .52

 جامعه آن تبع به و والدین عملی و فکری

 مدرسه سطح در آموزشی روند اصالحات تسریع .40

 آموزاندانش ارزشیابی بهتر و مدرسه هایبرنامه ترآسان و بهتر اجرای .49

استفاده از 

والدین در 

 اجرای

 مناسب

 درسیبرنامۀ

 درسی برنامۀ تدوین برای الزم پیشنهاد ارائه .47

  معلم با همراه آموزاندانش ارزشیابی تدریس، در معلمان به کمک .45

 خاص هایآموزش طراحی در مشارکت .44

  شده اجرا درسی هایبرنامه از ارزشیابی در مشارکت .43

حمایت از 

یادگیری 

 فرزندان

  شده اجرا درسی هایبرنامه بهبود و اصالح برای الزم پیشنهاد ارائه .40

 مدرسه هایبرنامه اجرای بر نظارت .42

 برنامهفوق  هایفعالیت رهبری و طراحی .42

 مدرسه هایهزینه و درآمدها بر نظارت .42
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 رسانیکمک

 آموزاندانش مشارکت از والدین عاطفی حمایت .30

 معلم و آموزدانش تعامل .39

 سازی والدینتشویق و الگو .37

 مجازیتقویت والدین در زمینه امور مربوط به آموزش  .35

 حین در فرزند و والدین های بینوالدین در زمینه تعاملآموزش  .34

 مشارکت هایفعالیت

 ایرسانه استفاده و فناوری طریق از را مدرسه و خانه ارتباطات ارتقاء .33

های روش

مبتنی بر 

های فعالیت

 اجتماعی

 هایاختیارات و نشست تخصصی و تفویض هایکمیته سازیفعال .30

 ماهیانه

 الزم هاینیاز برای آموزش مورد هایبودجه و دادن اعتبارات تخصیص .32

  سازیفرهنگی و فرهنگ نشریاتدر  والدین مشارکت از حمایت .32

 ارتباطی  هایشبکه و ایجاد مثبت نگرش ایجاد .32
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 های پارادایمی کدگذاری محوری یافته

ساماندهی گیری مدل پارادایمی و در خصوص دستیابی و اکتشاف مقولۀ اصلی که محور شکل

 ای در خصوصسایر عناصر در ارتباط با آن است باید گفت محقق برای دستیابی به نظریۀ زمینه

 سمدارمجازی  والدین در فرایند آموزشمشارکت  الگویهای واقعی پدیدۀ اصلی یعنی طراحی ویژگی

 (شهر تهران 92و  9آموزش و پرورش منطقه: مطالعه مورد) 92 -گیری کوویدابتدایی در دوران همه

مصاحبه کرده و تجارب و  مورد پژوهش داشتند موضوعتجارب ارزشمندی در ارتباط با با مطلعین که 

ها در کم مفاهیم و گزارهدر فرآیند گردآوری اطالعات، کم. شدهای آنها را در این خصوص جویا نگرش

ها ما را به مقولۀ سی گزارهبندی و بررشدند تا اینکه از مصاحبه دهم جمعاین خصوص انباشته می

ابتدایی رهنمون شد. بعد از  مدارسمشارکت والدین در فرایند آموزش مجازی  الگوی اصلی طراحی

سیزدهم  بعدی در حول و حوش آن تنظیم و ادامه یابند که در مصاحبه سؤاالتآن نیز سعی شد تا 

های ها تا حدودی محرز شده بود، ولی جهت اطمینان از این موضوع و پرکردن حفرهاشباع نظری داده

مقولۀ  94ها در قالب ها تا مصاحبه شانزدهم هم تداوم یافت. در نهایت مقولهمفهومی مدل، مصاحبه
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مقوله(؛ 5یدۀ اصلی )مقوله(؛ پد7) علّیگانه مدل پارادایمی به صورت موجبات  0اد اصلی در دل ابع

مقوله( جای 7مقوله(؛ دستاوردها )7مقوله(؛ عوامل محیطی )5ای )مقوله(؛ عوامل زمینه7راهبردها )

مدل پارادایمی  (9)ها و شکل کدگذاری داده (7)توان در جدول شماره گرفتند که جزئیات آن را می

 هده نمود.مشا

 

 
 

 ابتدایی آموزان مدارسدانش مجازی آموزش فرایند در والدین (. مدل پارادایمی مشارکت9شکل)
 

حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال همچنان که در بیان مسالۀ اصلی پژوهش ذکر شد، پژوهش

 گیریهمه دوران در ابتداییمدارس  مجازی آموزش فرایند در مشارکت والدین اساسی است که الگوی

های ویژه زیر بررسی و کاوش هایی دارد؟ و برای پاسخ به سؤال اصلی، سؤالچه ویژگی 92 -کووید
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 گیرد؟ مشارکت والدین در آموزش مجازی حول چه محوری شکل می -9

والدین در فرایند مشارکت  توجه به ابعاد الگوی ،مشیهای مورد بررسی در جهت تدوین خطاز مؤلفه

بعد اول،  باشد، در این زمینه برایمی 92-گیری کوویدابتدایی در دوران همه مدارسمجازی آموزش 

اطالعات در زمینه  کسب برای مدرسه مسئولین با دیدار فرزندان؛ برخی از والدین برای از مراقبت

استخراج شده در این حوزه وضعیت تحصیلی فرزندان مشارکت را تعریف کردند و سایر کدهای 

 و منابع مدارس، تهیهامکانات  از مالی، استفاده کمک یا کارعملی انجام طریق از مدارس با همکاری

 هاییتفعال در شرکت و درسی برنامۀ برای امکانات و منابع برنامه، تهیهفوق هایفعالیت برای امکانات

  .مدارس بود با مشترک

  درسی؛ والدین یکی از مدارس پسرانه اظهار داشت:در زمینۀ عوامل برنامه 

 عاطال من پسر رفتاری خصوصیات از تمامی چون ایشان کنمفرزندم صحبت می معلم با فقط »
 مقطع ابتدایی آموزاندانش «.داندمی را من پسر ضعف درسی و قوت نقاط و ایرادات ریز به دارد و ریز

 وجود مشکلی خانه در هم رفتار و اخالق زمینه در اگر و برندمی حساب بسیار خود معلم از معموالً
 برای معلم حرف و دارد دوست را معلمش فرزندم کنم،می صحبت فرزندم معلم با من باشد داشته
 تاررف و اخالق در ایمسئله اگر بنابراین داندمی خود کارهای الگوی را معلم رفتار او است سند پسرم

 «.گذارممی میان در معلمش فقط بافقط و  ببینم فرزندم
 مجازی چیست؟ والدین در فرایند آموزش دالیل مشارکت -7

والدین در فرایند آموزش  مشارکتعلّی شامل عواملی است که مستقیماً به پدیدۀ اصلی موجبات 

؛ (7)شوند. مطابق جدول شمارهمنجر می 92-گیری کوویدمجازی مقطع ابتدایی در دوران همه

والدین در فرایند آموزش مشارکت آموزشی در  مراقبت -9موجبات علّی خود از دو مقوله اصلی، 

 وظیفه، تحقق از های فرعی؛ پشتیبانیبا مقوله 92-گیری کوویدابتدایی در دوران همه مدارسمجازی 

 والدین، تقویت و معلم ارتباط از مدرسه حمایت مدرسه، امور در بالغ فرد یک نهایی نظارت انتظار

 فرزندان از مراقبت و شخصیوظایف  انجام قبال در پذیریمسئولیت به ترغیب و زندگی هایمهارت

والدین در فرایند آموزش مشارکت  فرزندان در نظارت و کنترل -7مجازی،  امتحانات انجام زمان در

 هازیرساخت و امکانات ارائه های فرعی؛با مقوله 92-گیری کوویدابتدایی در دوران همه مدارسمجازی 

 حین در اینترنتیخدمات  آموزشی، پوشش مختلف هایرسانه از همراه، استفادههای تلفن قالب در

 فعالیت برای مجوز های فرعی اعطایای و مقولهرسانه سواد و علمیسواد  با آشنایی و دور راه از آموزش

 خانه، کمک در یادگیری به آموزاندانش عالقۀ افزایش، 92 -کووید گیریهمه طول در خانه از خارج

آموزان، دانش رفتار مورد در موجود هاینگرانی رفع برای مدرسه با مدرسه، تعامل تکالیف انجام در

 رلکنت و مدرسه، مراقبت وظایف انجام و هاکالس به کودک توجه بر خانه، نظارت تکالیف بر نظارت

 است. اجتماعی تشکیل یافته  هایشبکه و مجازی فضای هایآسیب برابر در فرزندان
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کت مشاریکی از مطلعین کلیدی )معلم مدرسه( بیاناتی در این خصوص دارد که عمده عوامل مؤثر بر 

در » شمارد: را بر می 92-گیری کوویدابتدایی در دوران همهمدارس مجازی والدین در فرایند آموزش
 نقاط بودیم، در واقع روبرو مشکل این با بسیار اوایل شده است، ما روز هر مسئله این دوران کرونا

 زانآمودانش برای گوشی به دستیابی آن است، در آموزش حضوری قوت نقاط از زیادتر بسیار ضعف
 هایگوشی به ابتداییآموزان دانش دستیابی مجازی آموزش سایه در اما بود ممنوع مقطع ابتدایی

شود خطرناک آموزان میدامنگیر دانش آن از بعد که خطراتی و اینترنت دنیای با تماس و هوشمند
رابطه،  این در ابتدایی آموزان مقطعدانش برای در سیستم آموزش و پرورش چون خواهد بود،

 یداپ دسترسی اینترنت و گوشی به یکباره به آموزان مقطع ابتداییو دانش بود نشده سازیزمینه
 «.کردند
گیری ابتدایی در دوران همه مدارسمجازی  والدین در فرایند آموزشمشارکت  ایمینهز شرایط -5

 کدامند؟ 92-کووید
 واسطه مؤثر در فرآیند مشارکت والدین در فرایند آموزشبافت و بیای به عوامل همعوامل زمینه

داللت دارد. در واقع ایجاد هر نوع تغییر در  92-گیری کوویدابتدایی در دوران همه مدارسمجازی 

اصلی، راهبردها و پیامدها نشان خواهد داد. در مطالعۀ  ای تأثیر مستقیم خود را در پدیدۀعوامل زمینه

های ییای در قالب سه مقولۀ اصلی عوامل نهادی و زیرساختی، استفاده از تواناحاضر عوامل زمینه

عوامل  -9والدین در اجرای مناسب برنامۀ درسی و حمایت از یادگیری فرزندان، شناسایی شدند: 

استفاده از های فرعی است: ای، خود دارای مقوله؛ به عنوان یکی از عوامل زمینهنهادی و زیرساختی

حلی برای کمک های تخصصی و اجتماعات مها، )انجمن اولیاء و مربیان( و کمیتههای تشکلظرفیت

های امور مشارکت مردمی در سطح آموزش و نامهبه امور مدرسه، وضع قوانین و مقررات و شیوه

، اندرکاران مدرسهدست از والدین بیشتر فرزندان و حمایت آموزش با والدین بیشتر ارتباطپرورش، 

ومی و ب و محلی نیازهای با مدرسه هایبرنامه بیشتر آموزان، انطباقدانش تحصیلیپیشرفت  افزایش

 سه،مدر سطح در آموزشیروند اصالحات  تسریع جامعه، آن تبع به و والدین عملی و فکری رشد ارتقاء

 والدین هایتوانایی از استفاده -7آموزان،دانش بهتر ارزشیابی و مدرسه هایبرنامه ترآسان و بهتر اجرای

ی، درس برنامۀ تدوین برای الزم پیشنهاد فرعی؛ ارائههای درسی نیز از مولفه برنامۀ مناسب اجرای در

 هایآموزش طراحی در معلم، مشارکت با همراه آموزاندانش ارزشیابی تدریس، در معلمان به کمک

 یادگیری از حمایت -5و در نهایت  شده اجرا درسی هایبرنامه از ارزشیابی در مشارکت و خاص

 اجرا درسی هایبرنامه بهبود و اصالح برای الزم پیشنهاد های فرعی؛ ارائهفرزندان که شامل مولفه

 درآمدها بر برنامه و نظارتفوق هایفعالیت رهبری و مدرسه، طراحی هایبرنامه اجرای بر شده، نظارت

 های فرعی موردفرزندان یکی از مقوله آموزش با والدین بیشتر باشد. ارتباط؛ میمدرسه هایهزینه و
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شوندگان بود به طوری که در اکثر مصاحبه به این مقوله به نوعی اشاره شده است: مدیر توجه مصاحبه

 مدرسه پسرانه اظهار داشت:

 انآموزدانش و خود والدین معلم، دارد. نقش هابچه عمیق یادگیری در زیادی فاکتورهای من نظر به
 و ستا خوب بسیار یادگیری هایکسری کالس در باشد داشته نقشی زمینه این در توانندمی کدام هر
-آموزش در باشد، آموزدانش و معلم بین صمیمی رابطه و خانواده محیط تواندمن دلیل آن می نظر به

بینند، به عنوان می آموزش سطح یک در هابچه همۀ است و دور خانواده محیط از آموزدانش حضوری،
 درگیری و دعوا هم با مدام که با والدینی آموزی که در محیط خانهمثال در آموزش مجازی دانش

توانیم بگوییم که آموزش . پس میاست معتاد پدرش آموز دیگری کهدارد، یا دانش کار و دارند سر
 آموزان ایجاد کند.عمیق برای دانش یادگیری تواندنمیمجازی قطعاً 

 آموزش در ابتدایی مدارس در والدین مشارکت اجرای در اقدامات و راهبردها و اجراییمکانیزم  -4

 کدامند؟ مجازی

 محیطی است ولی در ای و شرایطزمینهها، هر چند پدیدۀ اصلی تحت تأثیر عوامل بر اساس یافته

توان نقش راهبردها را نادیده گرفت آنها با مداخالت خود فرآیند منجر شدن پدیدۀ این میان نمی

نمایند. در این پژوهش نیز دو دسته راهبرد اساسی برای انجام مداخله اصلی به پیامدها را تسهیل می

های اجتماعی. بر بر فعالیت های مبتنیروش -7 ،رسانیکمک و تعاونی هایروش-9شناسایی شد:

 از والدین عاطفی رسانی، شامل حمایتکمک و تعاونی هایها؛ راهبردهای حوزۀ روشاساس مصاحبه

 نهزمی در والدین والدین، تقویت سازیالگو و معلم، تشویق و آموزدانش آموزان، تعاملدانش مشارکت

 در فرزند و والدین بین اجتماعی هایتعامل زمینه در والدین مجازی، آموزش آموزش به مربوط امور

ای رسانه استفاده و فناوری طریق از مدرسه و خانه ارتباطات ارتقاء و مشارکت هایفعالیت حین

 ایهکمیته سازیفعالاجتماعی نیز شامل:  هایفعالیت بر مبتنی هایباشد. و راهبردهای حوزۀ روشمی

از نی مورد هایبودجه و دادن اعتبارات ، تخصیصماهیانه هایاختیارات و نشست تخصصی و تفویض

 نگرش و ایجاد فرهنگی و فرهنگسازی در نشریات والدین مشارکت از الزم، حمایت هایبرای آموزش

 ارتباطی بود. هایشبکه و ایجاد مثبت

در زمینه حمایت عاطفی از فرزندان برای مشارکت والدین با مدرسه، یکی از مدیران مدرسه 

  خترانه اعتقاد داشت که:د

 یحت کنندمی صحبت هستم مدیر که من با راحت خیلی صورت به مدرسه عوامل کالً و والدین» 
 رکه د مشکالتی گذارند.می میان در را مشکالتشان من با دارند مشکل خود همسر با که والدینی
 اشتهد خود فرزند معلم با مشکالتیو اگر  کنند.می نرم پنجه و دست آن با فرزندانشان مجازی آموزش
 رد حضوری والدین آموزش در دهند،می پیام یا گیرندمی تماس من با حضوری و هم تلفنی هم باشند
 «.گذاشتندبا من در میان می را مشکالت این و کردندمی پیدا حضور انجمن اولیاء جلسات قالب
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 افتد؟میاتفاق  آموزش در چه شرایط محیطی در والدین مشارکت -3
 در 92-گیری کوویدابتدایی در دوران همه مدارسمجازی والدین در فرایند آموزش مشارکت  پدیدۀ

 رای بواسطه با تأثیر محیطی شرایط ای،زمینه عوامل برخالف و آیدمی حاصل خاص محیطی شرایط

 عوامل -9اصلی؛  مقوله دو از محیطیشرایط  حاضر مطالعه در. دارد راهبردها طریق از اصلی پدیدۀ

 در دینوال مشارکت به ریزانبرنامه منفی های فرعی و نگرشنگرش و رفتاری ذینفعان که شامل مقوله

کت مشار به معلمان منفی مدرسه، نگرش امور در والدین مشارکت به مدیران منفی مدرسه، نگرش امور

 مدیران، الزم هایدانش فقدان و مدرسه امور در مشارکت با والدین تمایل مدرسه، عدم امور در والدین

 مدون، عدم قوانین های فرعی، فقدانساختاری؛ شامل مقوله عوامل -7باشد، معلمان می و والدین،

 ینپای ها،هزینه باالرفتن از مرج، نگرانی و هرج ایجاد از مربیان، نگرانی و اولیاء فعال هایانجمن وجود

 اداری است.  نامناسب ساختار و والدین اقتصادی سطح بودن

 گر محیطی چنین اظهار داشتند: خصوص شرایط مداخله در یکی از معلمان،

 را هایشانمشق تمام آموزاندانش حضوری، آموزش در اند،شده خسته دیگه مادرها کرونا، شرایط در
 تند،نداش زیادی تکلیفی دیگر رسیدندمی خانه به وقتی و دادند،می انجام من نظارت با و مدرسه در
 بیشتر نصف حضوریآموزش  در چون است زیاد بسیار تکالیف که بیندمی مادر حاضر حال در اما

 هاینک برای فقط دهیم انجام توانیمنمی کاری حاضر حال در اما گرفت،می انجام مدرسه در تکالیف
 ما هک همانگونه ببرد پیش را هاآموزش بچه با بازی کردن با باید مادر نشود، خسته بیشتر آموزدانش

  بردیم.ها را با بازی پیش میتدریس آموزش طول در
 ها چه پیامدهایی به همراه داشته است؟از نظر والدین مشارکت آن -0

رود که دستاوردها و نتایجی گر عوامل و شرایط ذکر شده در مدل به خوبی عمل نماید انتظار میا

 عنوان به مشارکت -9یادگیرندگان؛  حاضر به دو دسته کلی نتایجحاصل شود. این پیامدها در پژوهش 

 اولیاء در مدرسه، مشارکت امور در اولیاء نظرات از مدنی که شامل: استفاده و اجتماعی ضرورت یک

 زیریوالدین، برنامهمشارکت  با آن رفع و مدرسهمشکالت  مدرسه، شناسایی هایگیریتصمیم امور

موزش آ کاربرد و استفاده برای سازیذینفعان، فرهنگمشارکت  با برنامهفوق  ایهبرنامه برای مناسب

 جامعه، افزایش سطح در تربیتی و آموزشی مسائل در والدین عمومیسواد  سطح مجازی، افزایش

-مردم فرهنگ و دموکراسی والدین، گسترش طرف از فرزندان تحصیل قبال در مسئولیت احساس

 رد ذینفعان و مربیان و والدین نگرش فرزندان، همسویی کردناجتماعی تسهیل به ساالری، کمک

 سازییادگیری که شامل: آشنا_  یاددهی فرایند بهبود -7بندی شده است. تربیت؛ طبقه و تعلیم حوزۀ

 عمیق یادگیری به آموزان، کمکدانش پیشرفت و عملکرد بر مشارکت، نظارت اهمیت با مربیان اولیاء و

 مدیریت و آموزان، سازماندهیدانش مشارکت برای انگیزه تحصیلی، ایجاد دورۀ در آموزاندانش

 باشد.وظایف، می انجام در آموزاندانش به خانه، کمک در آموزاندانشیادگیری 
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 دارد:برای مثال، یکی از مدیران در خصوص پیامدها با یک بیان جامع اظهار می
 طور به والدین مشارکت. است برخوردار زیادی اهمیت از آنالینآموزش  تداوم در والدین مشارکت 

 ئهآموزان ارابه دانش مراقبان یا راهنما معلمان والدین، توسط که است حمایتی نوع همه عنوان به کلی
 کنند. حاصل اطمینان خاص تحصیلی برنامه یک انجام از تا شودمی

 گیری بحث و نتیجه

 باعث است ممکن این و دارند مشکل والدین به خود آموزشی مالحظات انتقال برای مدارس

 دور، راه از آموزش به گذار و 92-کووید گیریهمه از ناشی بحران. شود طرفین بین تنش و ناامیدی

 و تسریع را فرآیندها این نتیجه در و داده است قرار آموزش کار معرض در پیش از بیش را والدین

 سترشگ اخیر هایسال در که است آموزشی و تحقیقاتی زمینه دو تالقی در مطالعه لذا این .کرد تشدید

 الح در زمینه دو هر که حالی در. آموزشی تغییر فرآیندهای و مدارس در والدین مشارکت: است یافته

 ادبیات. است شده پرداخته دو این پیوند به تحقیق در یا عمل در کمی توجه تاکنون گسترش هستند،

 هاییتفعال در والدین شدن داوطلب معلم، و والدین ارتباط مانند موضوعاتی والدین مشارکت به مربوط

ش، های پژوهبر اساس یافته .کندمی توصیف را والدین حقوق و ترگسترده جامعه با ارتباط اجتماعی،

محیطی مشارکت های قانونی و الکترونیک و تعامالت های نظام مدیریتی و نهادی، زیرساختمؤلفه

 که مطلعین و متخصصان، بهبود عملکرد حوزۀ آموزش شوندمی موجب ای،جویانه در کنار عوامل زمینه

کالن(  البته عالوه بر آنها راهبردهایی در دو سطح )خرد و. دهند خود قرار توجه کانون در را مجازی

 محیط هم از سوی راهبردها این عملکرد این حوزه الزم است که خود طراحی به بخشیکیفیت برای

 92-گیری کوویدمجازی مدارس ابتدایی در دوران همهمؤثر بر مشارکت والدین در فرایند آموزش 

ند والدین در فرای ها ما شاهد مشارکتها و واکنشدر نهایت بر اثر این کنش. گیردقرار می تحت تأثیر

 فردی، هستیم که وجود آن پیامدهای 92-گیری کوویددایی در دوران همهابت مدارس مجازی آموزش

ابتدایی در  مدارسمجازی نظام مشارکت والدین در فرایند آموزش  برای را فراسازمانی و سازمانی

 دهد.نوید می 92-گیری کوویددوران همه

-حاصل از مصاحبه های پدیدۀ محوری تحت عنوان مشارکت والدین، بررسی نتایجدر بررسی مولفه

 ارتباط و عاطفی و تعامل آموزشی کودکان، حمایت تجربیات ؛ ارتقاءها سه حوزه اصلی پدیدۀ محوری

 مدرسه را شکل داد. و محیط با والدین

 که والدینی که دادند نشان ، (Spinelli et al., 2020)های پژوهش حاضر، همسو با نتایج یافته

 .اشتندد شرکت گیریهمه طول در فرزندانشان یادگیری هایفعالیت در کمتر دارند بیشتری استرس

(2020 (Dong & colleagues,، حداقل باید که کنندمی احساس والدین اکثریت که کردند گزارش 

 ارکتمش .باشند داشته حضور آنالین یادگیری هایفعالیت طول در خود فرزندان کنار در روز در بار یک

 Bubb) باشد افزایش یافته خانه در آموزش طول در است ممکن نیز آموزاندانش یادگیری در والدین
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& Jones,2020.) آموزاندانش از سنی، هر در آموزاندانش والدین چگونه که دهدمی نشان ادبیات این 

 یادگیری هب ترینزدیک احساس هاآن یادگیری به نسبت تریعمیق بینش درک با متوسطه، تا ابتدایی

 Bozkurt) کند.می ایجاد آنها یادگیری به بیشتر کمک برای را فرصتی این و کنندمی خود فرزندان

et al., 2020.) ابطرو بهبود باعث خانه در یادگیری وضعیت که دریافتند والدین، اکثر این، بر عالوه 

 زنی معلمان بین تصور این و دهدمی افزایش معلمان از را والدین قدردانی و شودمی معلمان و والدین

 والدین مشارکت بیشتر عاملی برای ،92 -کووید دورۀ(. Bozkurt et al., 2020) شد گذاشته اشتراک به

 و مدرسه نقش تمایز آن در که است کرده ایجاد جدیدی موقعیت است، این امر یک بوده آموزش در

معلمان و پذیرش نقش آنها در خانه،  کار معرض در مستقیماً والدین. در آموزش تغییر کرده است خانه

 رویکردهای و جدید فناوری اتخاذ در آنها توانایی و آموزاندانش با آنها هایی چون ارتباطدر زمینه

العات مط که همانطور اما بودند شده شروع قبالً  که هستند فرایندهایی هااین همه. اندقرار گرفته جدید

 گیریهمه توسط است، داده نشان کنونتا شده انجام اولیه (Garbe et al., 2020به عنوان مثال مطالعۀ )

 لیقب هایزمینه در که فرزندانشان یادگیری در والدین مشارکت مزایای اصل، در .است شده تسریع

 .بود آشکار نیز ،92-کووید گیریهمه طول در شد، ذکر

والدین نتایج پژوهش  مشارکت هایدر بررسی سوال دوم پژوهش، تحت عنوان شرایط علی و جنبه

آموزشی  مراقبت های اصلی این امر در مدارس ابتدایی در دوران آموزش مجازی؛نشان داد که از علت

 است. فرزندان بوده کنترل و والدین از فرزندان و نظارت

 و92-کووید گیریهمه به توجه بانشان داد که  ،,Kong) 2020)همسو با نتایج پژوهش حاضر  

 قشن. بود مهم بسیار خانه در والدین مشارکت آورد، ارمغان به آموزاندانش یادگیری در که تغییراتی

 سعۀتو و فرزندانشان مطالعۀ با همراهی طریق از بیشتر فرزندانشان، یادگیری بر نظارت در والدین

های پژوهش همچنین یافته .شد تقویت آنالین یادگیری با مرتبط تنظیمیخود راهبردهای

(Nyanamba, Liew & Li, 2021) ،جهانی، گیرهمه بیماری یک طول در حتی که دهدمی نشان 

 ایجنت. دادند نشان خود فرزندان دور راه از یادگیری از حمایت برای را بهینه انگیزۀ از سطوحی والدین

 یادگیری و رشدی نیازهای از حمایت منظور به والدین اساسی نیازهای برآوردن اهمیت بر همچنین

 تفاوتم دور راه از یادگیری به نسبت والدین رسد که احساساتکند. به نظر میمی تأکید فرزندانشان

 که الیح در دارند بیشتری ارتباط احساس فرزندشان مدرسه تکالیف به نسبت والدین از است، برخی

 ,Sorensen’s) مطالعه .(Selwyn et al., 2011) بینندمی اضافی یک بار عنوان به را این دیگر برخی

قرار  مورد بررسی والدین برای را آنالین یادگیری هایجنبه ترینمطلوب و برانگیزترینچالش ، (2012

 با یادگیری آنالین به عنوان اولین چالش و تعامل داد و نشان داد که حمایت از فرزندان در حین

معیارهای  معلمان و مدارس این، بر عالوه. گرددبه عنوان دومین چالش برای والدین قلمداد می معلمان

های موجود برای مشخصی برای مشارکت دادن والدین در آموزش، به ویژه در زمینۀ استفاده از فناوری
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 پیشرفت برای مهم عامل یک والدین مشارکتبنابراین  (.Goodall, 2016) ارتباط با مدرسه، ندارند

 به توجهی قابل کمک والدین است، همچنین حمایت سنتی مدرسه هایمحیط در آموزاندانش

 ,Makrooni, 2019; Woofter) است داده نشان مجازی یادگیری محیط یک در فراگیران موفقیت

2019.) 
ای این پدیده در والدین و یا شرایط زمینه مشارکت هایحاضر زمینههای پژوهش از دیگر یافته

-توانایی از ساختی، استفادهزیر و نهادی آموزش مجازی در مدارس ابتدایی بود که در سه حوزه: عوامل

فرزندان؛ از شرایط الزم برای مشارکت  یادگیری از درسی و حمایتبرنامۀ  مناسب اجرای در والدین های

مجازی قلمداد شده است. همچنین برای فراهم شدن  آموزش دوران در ابتدایی مدارس والدین در

 هایرسانی و روشکمک و تعاونی هایهای الزم، راهبردهایی نیز در دو جنبه روششرایط و زمینه

همسو با نتایج پژوهش  اجتماعی از طرف مصاحبه شوندگان در پژوهش ارئه شد. هایفعالیت بر مبتنی

 زا بسیاری برای بالقوه حلیراه آنالین یادگیری معتقد است که اگرچه ، Borup et al., 2014) )حاضر 

 نهات است ممکن آنالین یادگیری باالی فرسایش نرخ واقع در است، آموزاندانش رویپیش هایچالش

 ایدب آموزشی جامعه بنابراین،. کند تشدید هستند مواجه آن با آموزاندانش از بسیاری که را موانعی

حضوری  هایدوره مانند درست باشد، آنالین هایدوره فرسودگی نرخ کاهش برای هاییراه دنبال به

 حال، این با .باشند داشته آنالین یادگیری نتایج بهبود در مهمی نقش توانندمی سرپرستان/ که والدین

 کتمشار انواع از برخی اگرچه. است کرده بررسی آنالین محیط در را والدین مشارکت کمی تحقیقات

 ماهیت که اندکرده ادعا محققان اما است، حضوری هایدوره به شبیه آنالین هایدوره در والدین

 رد متفاوت هایروش به و مختلف سطوح در هاسرپرست /والدین مشارکت مستلزم آنالین یادگیری

 والدین هایمسئولیت اگر(. Borup et al., 2014) است حضوری هایدوره در آنها مشارکت با مقایسه

 در مشارکت برای تالش در والدین که است این هم آن دلیل است، متفاوت آنالین هایدوره در

 مهم ایهمسئولیت شناسایی با. شد خواهند روبرو مختلفی موانع با خود آموزاندانش آنالین یادگیری

 اجهمو هاآن با هامسئولیت این انجام برای تالش هنگام والدین که ایبالقوه موانع و والدین مشارکت

 در لدینوا مشارکت افزایش و بهبود به مایل که کسانی برای را بینشی بتوانیم امیدواریم شوند،می

 .کنیم فراهم هستند، آنالین هایدوره

در مشارکت والدین در آموزش مجازی در مدارس ابتدایی نیز در دو  (گرمداخله)محیطی شرایط

ای مورد تأیید قرار زمینه و محیطی هایوالدین و چالش مشارکت مورد در افراد هایجنبه؛ دیدگاه

 گرفت.

 در و دور راه از یادگیری برای متعددی های همسو با نتایج پژهش حاضر، موانعبر اساس پژوهش

 Abuhammad, 2020; Bhamanie et al., 2020; Garbeاست شده شناسایی والدین دیدگاه از خانه

et al., 2020)  (، که هاییچالش .مالی موانع و لجستیکی موانع فنی، موانع شخصی، موانع از جمله 

ادی اقتص منابع شامل بگذارد تأثیر دور راه یادگیری از هایمحیط در والدین مشارکت بر است ممکن
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(Hohlfeld et al., 2010)، اینترنت به دسترسی عدم (Hollingworth et al., 2011)به عالقه عدم ؛ 

 ,.Pouvi et al) پایین دیجیتالی خودکارآمدی داشتن و ؛( Beckman et al., 2019) فناوری از استفاده

 به دسترسی در فرزندانشان از حمایت برای پایین فنی تخصص شامل شخصی باشد. موانعمی (2016

 ترسیدس فقدان به عمدتاً فنی موانع. بود محیط این در استفاده مورد مواد و ابزارهای و آنالین یادگیری

 لجستیکی موانع. شدمی مربوط یادگیری هایفعالیت صحیح پیگیری برای فناوری یا اینترنت به کافی

 آوردهبر را آموزاندانش یادگیری فردی و ریتم نیازهای آنالین یادگیری که بود تصور این به مربوط

. نیست چهره به چهره یادگیری فرآیند برای مؤثری جایگزین که دریافتند همچنین والدین و کند،نمی

 بهتر یتکنولوژیک ابزارهای تهیه در ناتوانی) لجستیکی موانع به شدت به موانع این مالی، موانع مورد در

 ناآشنا و دجدی هایمسئولیت و هانقش باید والدین حال، این با .هستند مرتبط( اینترنت به دسترسی و

 مسئولیت حال عین در و کنندمی شرکت آنالین آموزش در فرزندانشان زیرا بگیرند، عهده به را

 نقشی درک با اغلب والدین نتیجه، در کنند.می تجربه فرزندشان یادگیری برای را ایفزاینده آموزشی

 نتایج پژوهش حاضر در با مطابق دارند. مشکل کنند، ایفا فرزندانشان آنالین یادگیری در باید که

 آموزاننشدا تحصیلی عملکرد هایی نیز در زمینه ارتقاءپیام در مدرسه والدین مشارکت شرایط اپیدمی،

 از ناشی کار و زندگی بر وارده فشارهای دلیل به که اندداده نشان مطالعات از برخی اگرچه. دارند

 Brown) دارد آموزاندانش بر نامطلوبی اثرات والدین منفی رفتارهای و احساسات گیر،همه بیماری

et al., 2020) .تمام آموزاندانش که آنجایی از. نیست مشخص هنوز منفی اثرات چنین زمان مدت 

 افزایش توجهی قابل طور به قبل دورۀ با مقایسه در والدین با آنها تعامل زمان اند،مانده خانه در ترم

 هر فرزندان و والدین اما داشت، وجود تضادهایی فرزندان و والدین بین اولیه مراحل در اگرچه. یافت

 تعادل و شدند سازگار جدید یادگیری مدل با کردند، تنظیم زمان طول در را خود تعامل شیوه دو

ابتدایی  مدارس در مجازیوالدین در آموزش  مشارکت و در نهایت اینکه پیامدهای .کردند ایجاد خوبی

 ندفرای مدنی و بهبود و اجتماعی ضرورت یک عنوان به کنندگان در دو حوزه؛ مشارکتاز نظر مشارکت

 یادگیری مورد تأکید قرار داشت. _  یاددهی

 راه از یادگیری با والدین از برخی،  (Garbe et al, 2020) گفته همسو با نتایج پژوهش حاضر و به

 کردندمی احساس دیگر برخی که حالی در کرد،می وارد آنها بر بیشتری فشار زیرا داشتند مشکل دور

 والدین که کرد ، اشاره (Liu et al, 2010). دارند فرزندانشان تحصیلی پیشرفت با بیشتری ارتباط که

 دور راه از آموزش در را جدیدی هایمسئولیت فرزندانشان، یادگیری تجارب در بیشتر شدن درگیر با

 گیرییاد نحوه به بیشتر والدین که کرد استدالل توانمی مطالعۀ حاضر، اساس بر .گرفتند عهده بر

 سائلم به والدین عالقه گواه هایافته این. گرفتندمی یاد که آنچه به تا بودند مندعالقه آموزاندانش

قدیم و حضوری شدن  روال به بازگشت از پس حتی که دهدمی را پیام این مدارس به و است تربیتی

 این در مدارس ابتکار. بود خواهد مهم بسیار والدین با آموزشی مسائل گذاشتن میان در ها،آموزش
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 تقویت را والدین و معلمان بین وگوگفت کند، کمک نیاز مورد تغییرات و روزرسانیبه به تواندمی راستا

 فراهم مدرسه برای را زیادی هایفرصت جدید وضعیت .دهد ارتقاء را معلمان عمومی جایگاه و کند

 از یترعمیق درک کارکنان که است این مستلزم آموزشی مسائل و سیاست در گریمیانجی. کندمی

 ایدارپ آموزشی منطق یک اساس بر را خود فعالیت سازدمی قادر را آنها که باشند داشته موضوعات این

 رسانیاطالع برای مدرسه کارکنان: دارد وجود مدرسه برای مضاعف فرصت یک بنابراین،. دهند قرار

 رایب فرصتی و. کنند تدوین را منسجم و روز به آموزشی دیدگاه یک باید والدین، به خود فعالیت

کمک  همدرس تغییر به تواندمی که نیرویی عنوان به والدین گرفتن خدمت به با اندازچشم این تحقق

توانند می والدین است، پیچیده بسیار مدرسه آموزشی تغییر فرآیندهای که آنجایی از. دارد وجود کند

العۀ مط نهایت، در .کنند طی را آموزشی تجدید فرآیند تا کنند کمک مدرسه به قوی یک همکاری با

 آموزشی میانجیگری هدف با را ابزارهایی تا کند فراهم معلم و مربیان برای را زمینه تواندمی حاضر

 ، درگیرغلط تصور چندین دلیل والدین به که دریافتیم همچنین ما .کنند ایجاد والدین و مدرسه بین

 وری،حض هایمحیط در شده انجام تحقیقات و تحقیق این دنبال به. نبودند خود آموزاندانش یادگیری

موفق بخواهند در اجرای مشارکت والدین در برنامه های خود  آنالین هایاگر برنامه که معتقدیم ما

 والدین (7) دهند، مشارکت آنالین دوره های مربوط بهگیریتصمیم در را والدین (9) باشند بایستی

 ودخ آموزاندانش از توانندمی آنها که هاییراه و آنالین یادگیری هایچالش به توجه با کرده،تحصیل

 و کنند، برقرار منظم ارتباط والدین با مشارکت برای خاص هاینامهدعوت ارسال با (5) کنند، حمایت

 . بگیرند از آنها کمک خود نظارتی هایفعالیت در والدین، به منظم ایمیل ارسال با (4)

 است ممکن معلمان دیدگاه از والدین مشارکت ارزیابی اول، .هایی داردمحدودیت مطالعه این

 دورۀ طول در آموزاندانش هایکالس بیشتر اگرچه (.Grolnick & Slowiaczek,1994) باشد ضروری

 ستدری و آموزش در والدین مشارکت از معلمان بنابراین ارزیابی بودند، آنالین هایکالس 92-کووید

 دینوال مشارکت تأثیر جامع طور به تواندمی آینده تحقیقات. برخوردار است ایویژه از اهمیت همچنان

 ات کند مقایسه( معلمان والدین، آموزان،دانش) مختلف زوایای از آموزاندانش تحصیلی عملکرد بر را

 مشارکت تأثیر جامع بررسی دوم،. کند تسهیل را مدرسه و خانه والدین، و آموزاندانش بین ارتباط

 ,Chowa et al., 2013; Sabater)است  ضروری آموزاندانش تحصیلی عملکرد بر مختلف ابعاد با والدین

 و فکری یا شناختی درگیری شخصی، مشارکت تأثیر تواندمی آینده تحقیقات مثال، عنوان به(. 2018

 ,.Núñez et al) کند بررسی آموزاندانش رفتاری و عاطفی یادگیری درگیری بر را رفتاری درگیری

 الدینو مراقبت از استفاده و والدین مشارکت ارتقاء چگونگی تواندمی آینده مطالعات نهایت، در (.2021

 .کند بررسی آموزاندانش مکرر تحصیلی هایفعالیت و یادگیری مشارکت ارتقاء برای را
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 تعارض منافع

چاپ ای اعم از داخلی و خارجی در هیچ نشریه پیش از اینمقاله حاضر فاقد تعارض منافع بوده و 

 پژوهی ارسال شده است.نشده است. این مقاله جهت بررسی و چاپ صرفاً به فصلنامه تدریس

 مالی امیح

 های پژوهش حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شده است.کلیه هزینه
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