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Extended Abstrac 
Introduction 
With the emergence of information and communication technology, the evolution 

of education tools and methods in order to create that every person can learn at 

any time and in any place with his own facilities and in the time period he sets 

aside. Information technology is progressing and transforming the world, which 

the past history of considering the future era as the "communication era", some 

studies and thinkers called the future era "virtual era". Because information 

technology can make a virtual counterpart for every fact or phenomenon. 

E-learning has emerged as one of the most important applications of information 

and communication technology in the world in recent decades. This type of 

training, which is called as training without the need for physical presence, is a 

new method in the training process with the help of new technologies and relying 

on information technology tools. In e-learning, face-to-face training is completely 

simulated and presented offline and virtually. This educational method can be held 

simultaneously (live) and asynchronously. In the simultaneous method, the 

exchange of information between the trainer and the trainee takes place live and 

in real time. Simultaneous education provides the possibility of student and 

teacher interaction as well as discussion and question and answer during teaching 

and learning. 

The global epidemic of the new corona virus, which is considered as a severe acute 

respiratory syndrome and a threat to the health and lives of millions of people 

around the world, caused governments and public health systems to declare a state 

of emergency and take extensive measures to prevent contract this disease (Garfin 

& Et al. 2020). Although the outbreak of Covid-19 has challenged most of the 

health and treatment systems of different countries, it has also affected other 

fields, including the field of education. have given. With the peak of Covid-19, 
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health protocols emphasized the observance of social distancing, and in this 

regard, face-to-face education in schools and universities was declared closed in 

many countries, and the process of formal education was transferred to homes 

(Haji & et al. 2021). 

Virtual space facilitates access to data and useful materials for students; It also has 

the potential to make content that is not suitable for their age easily accessible to 

them (McFarlane. 2011). Therefore, the supervisory role of parents becomes more 

prominent and they must manage the way their children use technology (Curtis. 

2013; Borup & Et al. 2014). Beyond the main contribution of the teacher, the 

responsibility of parents is also intensified in virtual education and some One of 

the teacher's duties is assigned to them, and they must not only monitor the amount 

of students' studies, but also monitor and measure the efficiency of learning. Also, 

if the student is not able to keep up with the pace of the teacher's teaching, they 

should try to solve his problem (Cai & Wang. 2020). 

In other words, before this, it was expected that the management and supervision 

of the students' education was with the parents of the school and that the families 

would support the school in this way, but in this era, the shifting of roles caused 

the relationship between home and school to suffer. Make fundamental changes. 

Before, it was the responsibility of the school to provide facilities and conditions 

for learning, discipline and discipline were established by the school, but now it 

is the parents who have to do part of the school's duties. 

According to what was said, despite the importance of parents' role on students' 

learning and improving their performance, also the effect of parents' supervision 

and management in preventing the physical and mental dangers that may arise in 

the absence of them for students to arise in the virtual space, the results of the 

investigations show that almost all the researches done in the field of teaching in 

the virtual space are related to teachers or students and a study that is coherent and 

purposeful on There is no focused parenting. Therefore, it is necessary to examine 

the experiences of parents in relation to teaching in the virtual space and the 

challenges they faced, as well as the solutions they considered for them, in order 

to provide strategies to increase the quality of teaching in the virtual space. For 

this reason, in the present research, we analyze the lived experiences of parents 

from teaching in virtual space. 

Materials and Methods 

The research method was qualitative with a phenomenological approach. The 

researched community was all the parents of Kermanshah city. The sampling 

method was purposeful and the research tool was semi-structured interview. The 

analysis of data was done based on thematic analysis and with an interpretive 

approach. The data were examined and analyzed in three stages of open coding, 

central coding and selective coding. occurred. 

Discussion and conclusion 

According to the interviews conducted and the analyzes conducted, parents have 

different definitions and experiences of virtual education and consider their 
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support and capabilities very effective in implementing this type of education. 

They also believe that obstacles and limitations To implement this type of training, 

if they are solved, this training can be considered as a good alternative to face-to-

face training and take advantage of its benefits, but if they implement virtual 

training regardless of these obstacles and limitations, this type of training It can 

lead to irreparable problems and consequences. 

The results were drawn in four graphs under the title: definitions and 

characteristics of parents about virtual education, ability and competence of 

parents in this type of education, experiences of parents' participation and 

challenges of parents' inability in optimal virtual education. 

Definitions include: lack of time and place limitations, education by multimedia, 

increase in media literacy, lack of interaction and reduction of social 

communication, reduction of motivation and social responsibility, and cost-

effective education. 

Competence includes: monitoring and taking care of children, cooperation of 

parents with teachers, cooperation and guidance in the process of education and 

teaching, attendance at familiarization courses with virtual education. Experiences 

include: increasing parents' awareness of the education process, the challenge of 

students' dependence on technology, students' dependence on their parents, and 

involvement in the process of students' education. 

The challenges of parental disability include: socio-moral problems, creating 

family problems and academic failure. 
 

Keywords: Virtual Education, Virtual Space, Parents' Participation, Parents' 

Experiences 
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و  یمحور یباز، کدگذار یسه مرحله کدگذار در ها. دادهیدانجام گرد یریتفس کردیمضمون و با رو لیتحل

، یریپذقال، انتیریدپذییتأاز طریق  هادادهاعتبار قرار گرفتند.  لیوتحلهیتجزو  یمورد بررس یانتخاب یکدگذار
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 میترس، مطلوب یدر آموزش مجاز نیوالد یناتوان یهاچالش تجارب مشارکت والدین و، اولیا در این نوع آموزش

 .دیگرد
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 مقدمه و بیان مسئله

شده که هر  جادیا یآموزش در جهت یهاآوری اطالعات و ارتباطات، تحول ابزارها و روشبا ظهور فن

. ردیگ ادی کندیکه مشخص م یبا امکانات خود و در بازه زمان تواندیفرد در هر زمان و هر مکان م

بر  یاست که برخالف تفکر گذشته مبن یجهان یو دگرگون شرفتیآوری اطالعات چنان در حال پفن

. دندیامن« یعصر مجاز»را  ندهیدانشمندان و متفکران، عصر آ یبرخ« عصر ارتباط»به  ندهیعصر آ یتلق

بسازد.در آموزش غیر  ،یبدل مجاز کی ده،یپد ای تیبه ازای هر واقع تواندیآوری اطالعات مچرا که فن

در  گرید یدر زمان یضبط و جهت برخوردار ر،یدر قالب متن، صوت و تصو یمطالب آموزش ،زمانهم

 یلیصتح یابیامکان سنجش و ارزش زینوع آموزش ن نی. اردیگیقرار م آموزانادانشی انیدانشجو اریاخت

در حوزه آموزش  راتییتغ نیتراز مهم یکی .(Zandi, 2020) سازدیرا فراهم م فیآزمون و تکال قیاز طر

ان عنومحور و بهمحور در کنار نظام آموزش معلم رندهیادگینظام آموزش  یریگدر عصر اطالعات، شکل

را  نهیاز آموزش از راه دور، زم یارمجموعهیعنوان زبه یکیمکمل آن است. ظهور آموزش الکترون

 یآموزش یهاهیدر رو راتییتغ ریمحور و سا رندهیادگی یهاکاربرد گسترده آموزش یبرا شیازپشیب

 .(Mihai & Graba, 2019) فراهم کرده است

 یکه با استفاده از ابزارها گرددیاطالق م یآموزش یهاتیبه مجموعه فعال یآموزش مجاز

(. Behrooziannezhad, 2011) ردیگیصورت م یاو شبکه انهیرا ،یریتصو ،یاعم از صوت کیالکترون

  انیشده اســت که در آن م یسازمفهوم  یاز اقدامات آموزش یامجموعه یآموزش ۀدیپد نیا

در  .(Yachi, 2000) فاصله وجود دارد یو مکان یآموزان به لحاظ زماندانش  ریآموز و معلم و سادانش

 یمانهر ز ،یلیکرده و در طول سال تحص افتیصورت برخط دردروس را به ریآموزش، فراگ وهیش نیا

  .(Aliari & et al, 2018) کند افتیرد کالس شده و مطالب را دروا تواندیکه بخواهد م

بهداشتی و درمانی کشورهای مختلف را با چالش روبرو  یهاستمیبیشتر س 11اگرچه شیوع کووید 

خود قرار داده است. با  ریتأث را نیز تحت تیوتربمیها از جمله حوزه تعلحوزه ریکرده است؛ اما سا

اجتماعی تأکید کردند و در این  یگذاربهداشتی بر رعایت فاصله یهاپروتکل 11کووید  یریگاوج

 ندیها تعطیل اعالم شد و فراراستا در بسیاری از کشورها آموزش حضوری در مدارس و دانشگاه

و از  یآموزش مجاز نکهیبا ا .(Haji & et al, 2021) ها منتقل شدرسمی به داخل خانه تیوتربمیتعل

دوران استفاده از آن در اما ، شدیحفظ تداوم در آموزش بکار گرفته م یبرا زیراه دور درگذشته ن

به همان  یمجاز یفضا. (Lockee, 2021) تبوده اس سابقهیب اسیمق نیدر ای کرونا ویروس ریگهمه
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م امکان بالقوه ه نیا ؛کندیم لیآموزان تسهدانش یبرارا  دیها و مطالب مفبه داده یاندازه که دسترس

 ردیها قرار گدر دسترس آن یراحتندارد به یها تناسبوسال آنرا که باسن یدارد که مطالب

(McFarlane, 2011 .)ینحوه استفاده از تکنولوژباید  هاو آن شودیتر مپررنگ نیوالد یلذا نقش نظارت 

معلم،  ی. گذشته از سهم اصل(Borup & et al, 2014؛ Curtis, 2013) کنند تیریتوسط فرزندشان را مد

ته آنان قرار گرف ۀمعلــم بر عهد فیاز وظا یشده و برخ دیتشد مجازیدر آموزش  زین نیوالد تیمسئول

 یکارآمد ــزانیآموزان نظارت کنند، بلکه بر مدانش  ۀبــر کمیت مطالع دیتنها باها نهاســت و آن

سرعت  یهمپا ستیآموز قادر ناگر  دانش نینظارت کنند و آن را بســنجند. همچن زین یریادگی

 (. Cai & Wang, 2020)اهتمام ورزند  یرود، به رفع مشکل و شیآموزش معلم پ

هستند که  ییهاکودکانشان درگیرند آن والدینی که در آموزش(Epstein, 1995)  به اعتقاد

، با کارکنان مدرسه ارتباط دارند، به کودکان خود دهندینشان موالدینی خوبی را از خود  یهامهارت

مدرسه  یهامرتبط با مدرسه نقش دارند و با انجمن یهایریگمی، در تصمکنندیدر خانه کمک م

عوامل عالوه بر معلم  یرحضوریآموزش غدر  بنابراین. (Hara & Burke, 1998) کنندیمشارکت م

ضرورت همکاری اولیای خانه و مدرسه و  و مهم به خود گرفته یاساس ینقش نیاز جمله والد گرید

تحت  یستیبایآموزان مدر این دوران آنچه اتفاق افتاد این بود که دانش ه استنمایان شد شیازپشیب

بنا بر آنچه  .(Abbaspour, 2019) تحصیل بپردازند مدیریت و نظارت والدین و با حمایت معلمان به

ن همچنیها، آنو بهبود عملکرد  آموزاندانشوجود اهمیت نقش اولیا بر روی یادگیری  با، که بیان شد

خطرات جسمی و روحی که ممکن است  آمدن وجود بهنظارت و مدیریت اولیا در جلوگیری از  ریتأث

ده ش انجام یهایبررس جی، نتادر فضای مجازی به وجود بیاید آموزاندانشبرای  هاآندر صورت نبودن 

در زمینه تدریس در فضای مجازی در ارتباط شده  انجام یهاهمه پژوهش با  یاست که تقر نیا انگریب

ی والدین متمرکز شده طور منسجم و هدفمند بر روکه به یاو مطالعه استان آموزادانشبا معلمان و ی

 باشد وجود ندارد.

یی که با هاچالشضای مجازی و ضرورت دارد تا تجارب والدین در ارتباط با تدریس در ف رونیازا

مورد بررسی قرار بگیرد تا  گرفتندیمدر نظر  هاآنیی که برای هاحلراههمچنین ، آن مواجه شدند

ر پژوهش حاض در دلیل نی. به همراهبردهایی برای افزایش کیفیت تدریس در فضای مجازی ارائه شود

 .میپردازیم یمجاز یدر فضا سیاز تدر نیوالد ستهیتجارب ز یواکاوبه 
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  مبانی نظری  

 نیتریکی از مهم. گرفت قرار ریتأثماهیت زندگی افراد تحتبا پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات 

ست که سرآغاز آن به ا هاانهیرا در زندگی انسان ایجاد نموده است، پیدایش را یها که تحول به ارزآن

 ارتباطی یهازمانی به اوج رسید که شبکه هاانهیز را. اما تغییرات ناشی ارسدیم 1152دهه  یهاسال

پا به عرصه وجود نهاد تا با از میان برداشتن  1122ها رشد نمود و اینترنت در اواخر دهه بین آن

 & Javidan Nejad. )فیزیکی و موانع ارتباطی موجود، دنیای مجازی را رقم زند یهاحقیقی فاصله

Sohaili, 2003.)  دهدیشواهد نشان م فناوری اطالعات آموزش غیرحضوری است که راتیتأثاز دیگر 

آغاز شده است.  یالدیم 1222در اواسط دهه  یادر آغاز در واقع با آموزش مکاتبه یرحضوریآموزش غ

. گرددیبازم یالدیم 1222دهه  لیبه اوا یبر فناور یمبتن یرحضوریاز آموزش غ یریگسابقه بهره

عنوان ابزار به یبصر یل سمعیو توسعه وسا دیمتحرک با تول ریو تصاو دیمانند اسال ییابزارها

موزش آ یلیدر روند تکم ینقطه عطف ونیزیو ظهور صنعت تلو افتیبه کالس درس راه  یآموزشکمک

  (.Hamza Lo & Rahimi, 2019)آورد.  دیاز راه دور پد

 یمردم بدون علت مشخص نکهیپس از ا ن،یبار در شهر ووهان چ نیاول یبرا 6211در دسامبر 

 ییرا شناسا دیجد روسیو کیمؤثر نبودند، دانشمندان  زیموجود ن یهاشدند و درمان پهلونهیدچار س

 رنفر را در سراس هاونیلیم یسبک زندگ یماریب نیاست. ا شیکردند که در سطح جهان در حال افزا

از آن منجر به هراس مردم از ابتال  یناش ریومو مرگ یماریب نیداده است. سرعت انتقال ا رییجهان تغ

مقارنت وضعیت کرونایی و ایام تحصیلی و نیاز  .Abu Maali al-Husseini, 2020))به آن شده است 

 که آموزش از راه دورکند اعالم  یاهیانیسازمان بهداشت جهانی طبق ب که به ادامه تحصیل سبب شد

تا همۀ  مه آموزش استادا یهاط از بهترین راهمانند رادیو، پادکست، تلویزیون و آموزش برخ

آموزشی خود  یهابرخط روی بیاورند و برنامه یهاآموزان و دانشجویان به فضای مجازی و کالسدانش

شکل آموزش از راه  نیا (.Bander, 2020) کننداجتماعی و یا اینترنت دنبال  یهارا از طریق شبکه

  :دبرنیها نام معنوان تفاوت آنبه کارشناسان از موارد زیر دور با آموزش از راه دور مرسوم متفاوت است

 یبدون آمادگ در مدارس ینیبشیپرقابلیغ ازین لیبه دل یبودن آن: آموزش مجاز یناگهان (الف

از  یاریبودن آن: در بس یلیتحم( ب (.Rangiwai & Simati-Kumar, 2020) به کار گرفته شد یقبل

 ,Taylor & et al) شده است لیتحم «یراکونداقدامات » یاقدام برجسته مل کی عنوانکشورها به

ضرورت در مواجهه  کیعنوان بود؛ در حال حاضر به یتجمالت آموزش از راه دور قبال  کهی. درحال(2020
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 تبدیل شده است« ی بحرانیتأموریم»و استفاده از آموزش از راه دور به  شودیاجرا م روسیبا کرونا و

(Cornock, 2020). )اهدر دانشگاه شتریب یکرونا، آموزش مجاز یآن: تا قبل از پاندم رشدنیفراگ ج 

مقاطع  هیو در کل دهیکرونا به مدارس رس یاما امروزه به علت پاندم گرفت؛یمورداستفاده قرار م

شده  لیبدت یآموزش لهیوس کیگرفته تا مقطع دکترا، به  یدبستانشیپ از ،یکز آموزشو مرا یلیتحص

و  ریالعبور بودن مسمانند صعب یلیاغلب به دال آموزش از راه دور کهی: درحالیاضطرار پزشک .د(است

 یبرا یعنوان ابزاراکنون از آن به گرفت؛یقرار م تیو جنگ مورد حما تیمناطق دورافتاده، معلول

 .(Al Lilly & et al, 2020) شودیدر حوزه سالمت جامعه، استفاده م یبحران جهان کیمقابله با 

ها بچه یلیتحص تیبه موفق یدهدر شکل نیادعا وجود دارد که نقش والد نیا یبرا یموثق اریبس لیدال

در آموزش  نیوالد یریدرگ (Patrikako, 2008)به اعتقاد  .(Wallberg, 1984) درصد است62حدود  

است.  یکودکان در مدارس و زندگ تیو موفق یریادگیمهم و مؤثر در  اریبس یروین کیکودکان 

ا  احساس را، ب نیرا درک کنند و ا نیبه ارتباط با والد ازیشده است که معلمان ن هیتوص جه،یدرنت

 & Greer) وجود دارد یشکل دهند که ارتباط مداوم نیدر والد س،یدر ساعات تدر یریپذانعطاف

Pierce, 2020)معلم صحه گذاشته است  -ارتباط همکارانه والد  تیبر اهم نیها همچنپژوهش  جی. نتا

ارتباط همکارانــه  ریتأثتحت یجانیه - یاز معلمان در بعُــد اجتماع یخواهکمک  دهندیو نشان  م

 .(Harpaz & Grinshtain, 2020) دقرار دار نیوالد یوالد و معلم و احســاس خودکارآمد انیم

 پیشینه داخلی پژوهش:

در مدارس  یکیآموزش الکترون یابیطرح ارزش» با عنوان ,Sharifi & Faqihi) 2012) یقیدر تحق

« بهبود آن یآموزان و راهکارهاو دانش تیریدو اراک از نظر معلمان، مد هیدخترانه ناح ییراهنما

 دآموزان در ابعادانش یریادگی - یاددهی یهاتیموجب توسعه فعال یمجاز یهاکه آموزش افتندیدر

با   Ghorbankhani & Salehi, 2016))پژوهش  جی. نتاگرددیم نهیدر وقت و هز ییجومختلف و صرفه

 یمقوله اصل 5 ییشناسا به« رانیا یدر نظام آموزش عال یآموزش مجاز یهاچالش ییبازنما»عنوان 

، «مربوط به دانشجو»، «مربوط به استاد»، «دانشگاه»مربوط به  یهاکه شامل چالش دیمنجر گرد

 یباشگاه خانگ»در پژوهشی با عنوان  (Vahadani, 2019) بود.« مربوط به کالس»و « مربوط به سامانه»

ارتباط و تعامل مداوم و مؤثر  بیان کرد که« یبدنتیترب ینقش عناصر گوناگون در آموزش مجاز

تحقیقات صورت گرفته در حیطه . دارد ینقش مهم یدرس همطلوب برنام یجرادر ا ا،یآموزگار با اول

 درگیر هستند، شانس شانیهاکه کودکانی که خانواده کندیدرگیری خانواده این واقعیت را تقویت م
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در  (Shafii & Bagheri Mehiari, 2019)  دارند. یریپذتیزیادی در توسعه سالمتی، آگاهی و مسئول

د پژوهش نشان دا جیپرداختند و نتا« در آموزش کودکان ریدرگ نیتجارب والد یرسبر» تحقیقی به

لکه ب گذارد؛یم ریها تأثبچه یلیتحص شرفتیتنها در پدر آموزش کودکان نه نیوالد یریدرگکه 

در  Mousavi & Jafari, 2020) ) .دهدیقرار م ریتأثتحت زیافراد را ن یباالتر و آموزش عال یهادوره

مجموعه  یپس از بررس «هاها و چالشدر دوران کرونا، فرصت یآموزش مجاز» با عنوان یپژوهش

 مثبت ریتأثو  در دوران کرونا یآموزش مجاز تیاهم یموجود به بررس ینظر یها، مجالت و مبانکتاب

راهکار  نیچند زین انیبحث قرار دادند و در پا را مورد یآموزش مجاز یها، فرصت و چالشآن پرداخته

 یهاکرونا و چالش» با عنوان یدر پژوهش (Mirani Sargazi et al, 2020) .ها ارائه دادندحل چالش یبرا

آنکه تا قبل از بحران  لیبه دل رانیدر ا یگرفتند که آموزش مجاز جهینت «رانیدر ا یآموزش مجاز

و اجرا با  یدر طراح فراهم نبود، زیآن ن یهارساختیدنبال نشده بود و ز یصورت جدکرونا به

 & ,Ahmadhaidari (2021 کندیرنگ مآن را کم تیشده است که موفق جهموا یاساس یهاچالش

(Barkhoda ها و مشکالت تدریس در بازنمایی تجارب دانشجویان از چالش» با عنوان یقیدر تحق

اصلی شامل موارد  هدر پنج دست در فضای مجازی دانشجویان یهاچالش دریافتند که« فضای مجازی

ارتباطی و  یهارساختیسی، مدیریت کالس درس، کنترل و ارزشیابی، زالت کالمربوط به تعام

 .شوندیم یبندمحیطی دسته یهاتیپاراز

: یپرورش سواد اطالعات یبرا نیمدرسه و والد نیب یهمکار»با عنوان  ,Kong) (2008 یقیدر تحق

آموزان دانش نکهیا یکه برا افتیدست جهینت نیبه ا« و آموزش وتریکامپ یدر جامعه اطالعات یریادگی

دارند دانش الزم و نگرش مناسب  فهیوظ نیاستفاده کنند، والد یدرستبه یمجاز یبتوانند از فضا

در پژوهشی با عنوان  (Nikken & Jansz, 2014)  آن داشته باشند. یو تکنولوژ یمجاز ینسبت به فضا

ال. کودکان خردس نترنتیدر استفاده از ا نیوالد یگریانجیم یریگاندازه یبرا ییهااسیتوسعه مق»

و  هابیآس تواندیم نیدر آموزش آنال نیوالد یگرمداخله نشان دادند که« یرسانه و فناور ،یریادگی

ی به در تحقیق (Oriol & et al, 2017) د.آموزان کاهش دهدانش یرا برا نیآموزش آنال یهاسکیر

 ییآموزان مقطع ابتدامدرسه در دانش تیموفق یهاطهیدر ح یو سخاوتمند ینقش خودکنترلبررسی »

گری والدین بر کاهش خطر آنالین تأثیر دارد، میانجیپرداختند که نتایج نشان داد که « ییو راهنما

 »ندر پژوهشی تحت عنوا (Dung, 2020) اما با استفاده اعتیادآور کودکان از اینترنت مرتبط نیست.

 یریادگی یاست که برا یاگونهبه یآموزش مجاز تیماه بیان کرد که «یآموزش مجاز بیو معا ایمزا
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موقع و رفع نشدن به نیبه عدم تکرار و تمر آموزش است و با توجه یبرا یشتریصرف وقت ببه ازین

پژوهشی با عنوان در  (Raes et all, 2020) شودیآموزان مدانش یریادگیباعث کاهش  ،یاشکاالت درس

 لیتکم زانیم نشان داد که« زمانهم یبیترک یریادگیدر مورد  کیستماتیس اتیبر ادب یمرور»

است که آموزش در آن  ییهااز دوره ترنییپا یتوجهطور قابلمعموال  به یمجاز یهاآموزش در دوره

 .دهدیرخ م یصورت حضوربه

در مقابل  یمجاز یریادگی یشناسبیهدف آس با» با عنوان(Morice et al, 2020) ی در پژوهش

 یکه آموزش در فضا دندیرس جهینت نیبه ا «انیدانشجو تیرضا زانیم تیبا محور یسنت یهاآموزش

 یهاتیکه محدود یآموزاندانش یبرا ژهیوبرگزارشده به یهاآموزش و دوره یریپذباعث انعطاف یمجاز

در کسب  یداریتفاوت معن یریادگیدو سبک  نیا سهیمقا نیشد. همچن خواهدیی دارند ایجغراف

سواد »ی با عنواندر پژوهش (Yustika & Iswati, 2020) دو گروه را نشان نداد. نیدانش و سطح تمرکز ب

 شرفتیدر پ ینقش مهم یتالیجیکردند سواد د انیب« کوتاه ی: مروریرسم نیدر آموزش آنال تالیجید

 .آموزان دارددانش یلیتحص

 یخانگ نهیدر قرنط نترنتیبه ا ادیاحتماال  اعت»با عنوان  دیگر (Delam & Idi, 2020) یپژوهشدر 

کرونا به  بحران طیکه شرا افتندیدست  جهینت نیبه ا «ابدییم شیکرونا ویروس  افزا یماریاز ب یناش

 به ادیعلت، خطر ابتال به اعت نیگوناگون منجر شده است و به هم یاز منظرها یسبک زندگ رییتغ

وشن در آموزش کودکان ر نیوالد یریمربوط به درگ اتیاست.  ادب افتهی یمعنادار شیافزا زین نترنتیا

در  (Purnama & et al, 2021) کودکان سودمند است. یریادگیدر  نیوالد یریکه درگ سازدیم

دریافتند که  «؟گذاردیم ریآموزان تأثدانش نیبر خطر آنال تالیجیسواد د ایآ» پژوهشی با عنوان

 (Talidong & Toquero, 2021)  دارد.  آموزش یهاسکیدر کاهش ر ینقش مهم نیوالد یگرواسطه

« نوادهدر چارچوب خا یاضطرار نیآموزش آنال قیاز طر COVID-19مواجهه با » با عنوان یدر پژوهش

دوران  نیدر ا یآموزش یمحتوا یو کمبود طراح یبا مشکالت فن یمؤسسات آموزش دریافتند که 

 .اندمواجه شده

یشناسروش       

دار و دقیق، یکی از طرح پژوهش حاضر از نوع پدیدارشناسی هست. این روش تحقیق نظام

 هادهیو نمایاندن ادراکات تجربه انسانی در مورد انواع پد یگررویکردهای تحقیق است که به جلوه

 "هایجوهره" های اصلی یاشناسایی مؤلفهپژوهش حاضر،  هدفازآنجاکه  (Darabi, 2009) پردازدیم
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در جستجوی فهم مفهوم آموزش مجازی و شناسایی تجارب مشترک اولیا از مفهوم آموزش مجازی 

استفاده از رویکرد پدیدارشناسی، بررسی عمیق تجربیات ذهنی  هاستتجربه ذهنی انسان

هوسرلی، تحقیقی توصیفی است که نه صرفا  بر شواهد  یدارشناختیپد، کنندگان را میسر کردمشارکت

را  کند و اصولیمنطقی، بلکه بر ساختار تجربه توجه می یهاتجربی متکی است و نه بر استدالل

دهد. چنین تحقیقی درصدد روشن کردن کند که به جهان زندگی، شکل و معنی میمی یدهسازمان

اما پدیدارشناسی  (.Clean, 1994)شوند، است ظاهر می گونه که در آگاهیماهیت این ساختارها، همان

تراکمی  راتیپدیدارشناسی از نوع تفسیری است و بر معنای تاریخی تجربه و تأث هرمنوتیک(هایدگری )

اولیای  تمام مورد پژوهشجامعه  .(Chenari, 2005)ها بر فرد و سطوح اجتماعی متمرکز است آن

ی ویروس کرونا در آموزش مجازی فرزندانشان را ریگهمهانشاه است که در ایام سطح شهرستان کرم

و حجم نمونه تا زمان رسیدن  تحقیق حاضر از نوع هدفمند هست یریگروش نمونه. کردندیمهمراهی 

نفر  12 نفر بود که 12 کنندگان پژوهش حاضرمجموع تعداد مشارکتها ادامه پیدا کرد. به اشباع داده

ها در سه مرحله داده ی انتخاب شدند.رحضوریغنفر از طریق مصاحبه  2از طریق مصاحبه حضوری و 

تبار قرار گرفتند. اع لیوتحلهیو تجز یمورد بررس یانتخاب یو کدگذار یمحور یباز، کدگذار یکدگذار

 .رفتیذپ صورت، یریپذنانیو اطم یریباورپذ، یریپذ، انتقالیریدپذییتأ قیها از طرداده

هاافتهی  

 اولیا تعاریف و تجارب متفاوتی، شده صورت گرفتهی هالیتحلی انجام شده و هامصاحبه به  با توجه

. دانندیم مؤثر اریبسی خود را در اجرای این نوع آموزش هاتیقابلو  هاتیحمامجازی دارند و  از آموزش

یی برای اجرای این نوع آموزش وجود داد که در هاتیمحدودبر این باورند که موانع و  هاآنهمچنین 

این آموزش را جایگزین مناسبی برای آموزش حضوری دانست و از مزایای  توانیم هاآنصورت رفع 

آموزش مجازی را اجرا کنند این  هاتیمحدودبدون توجه به این موانع و  کهیبرد؛ اما درصورتآن بهره 

مجموعه مفاهیم مربوط به  ی در پی داشته باشد.ریناپذجبرانمشکالت و عواقب  تواندیمنوع آموزش 

  در جدول زیر مشاهده کرد. توانیمهر مقوله را 
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 ینوالد یدگاهاز د یآموزش مجاز یهایژگیوو  یف: تعر1جدول 

قولنمونه نقل یممفاه مقوله  

 

آموزش توسط 

هاایچند رسانه  

 

آموزش  ینترنت،آموزش توسط ا

 لهیوسآموزش به یل،موبا یلهوسبه

تبلت، آموزش با استفاده از 

آموزش در برنامه شاد،  یوتر،کامپ

 ی،آموزش هاییلماستفاده از ف

 یصوت هاییلاستفاده از فا

 ،آموزش مجازی به یک نوع یادگیری یا آموزش توسط منابع دیجیتال اعم از موبایل"
و  از اینترنت بستریدر و یک نوع روش آموزشی  شودمیکامپیوتر و اینترنت گفته 

 "است اجراقابل هرکجاای است که  در عوامل رایانه
آموزش مجازی یعنی معلم از دور و از طریق اینترنت  و در برنامه شاد با فیلم و فایل "

در هرجایی که باشند بدون  آموزاندانشو  شودمیآموزش  آموزاندانشصوتی به 
 "شوند در سر کالس حاضرتوانند میمحدودیت مکان 

 
 
 
 

 یتعدم محدود

 یو مکان یزمان

 

، معلم یزیکیبه حضور ف یازعدم ن

 یهاها در زمانتکرار کالس

ر ب یلیتحص یشرفتمختلف، پ

به  یازخود، عدم ن ییاساس توانا

در هر  یریزمان ثابت، قابل فراگ

در منزل، آموزش  یادگیریمکان، 

بدون حضور  یادگیریاز راه دور، 

در  یریدر مدرسه، قابل فراگ

در  هایلمف ذخیره کردنهرزمان، 

امکان عقب و جلو  ی،مجاز موزشآ

 یتقابل یس،تدر هاییلمبردن ف

 هایلممشاهده مجدد ف

از راه دور و بدون نیاز به حضور در مدرسه  توانندیم آموزاندانشدر این نوع آموزش  "
فیلم تدریس معلم را داشته باشیم و هرجا که به  میتوانیمآموزش ببیند همچنین ما 

مشکل برخورد کردیم به عقب برگردیم و آن را ببینیم و از روی آن برای فرزندمان 
 "توضیح دهیم

 یهالمیف در هرزمانی که شرایطش را دارند توانند می آموزاندانشدر آموزش مجازی "
 دشویمکنند که این باعث  تدریس را ببیند و در صورت نیاز بارها فیلم را مشاهده

را مشاهده کنند و این باعث پیشرفت فیلم در هنگام برخورد با مشکل  آموزاندانش
 "شده است هاآنتحصیلی 

با وجود تعطیلی  آموزاندانشبه نظر من آموزش مجازی راه و روشی برای تدریس "
هوشمند  یهایگوشاز راه دور و از طریق  توانیمآموزش را  چون ایناست؛ مدارس 

توانند میدر خانه و یا هر جای دیگر  آموزاندانشحتی از طریق تلویزیون انجام داد و 
 "این آموزش را ببیند

، بلتمانند ت یجیتالد منابعکه آموزش مجازی توسط  بگویم توانمیممن به نوبه خود "
 ینهزم ناست و در ای اجراقابلو در هر مکان و زمان  ردیگیمصورت ... و  کامپیوتر

ار بزرگوزنده و توضیح خود معلم  هایکنفرانسآموزشی  یهالمیفاز  راحتیبه توانیم
از  راحتیبهدر منزل خود  توانندو افراد می فراگرفترا لب مطا راحتیبهاستفاده و 

 "گیردصورت می نآنالی صورتبهامر  و اینهای آموزشی استفاده کند برنامه

 
 

سواد  یشافزا

یارسانه  

 یادگیری، یانهکار با را یادگیری

به  روی آوردن یل،کار با موبا

با  یشترب آشنایی، یفناور

اطالعات از  کسب، یتکنولوژ

از  کمک گرفتن، ینترنتا

 یمحتوا یدتول ی،آموزش یهاتیسا

آموزش  یفضا یسازنهیبه ی،درس

چند با  ییآشنا یادگیری،و 

 متنوع هایایرسانه

ن که اال ایگونهبهسواد استفاده از اینترنتشان زیاد شد  آموزاندانشبا این آموزش "
آن  ارهدربو  کنندیمسریع به اینترنت مراجعه  پیش بیاید در ذهنشان سؤالی یهنگام

تنها  قبال  هاآنچون  کند؛یمتقویت  هاآنو این جنبه روحیه کاوشگری  کنندیمتحقیق 
ه ک دانندبودند؛ اما االن میو به آن متکی  دانستندیمخود را معلم  سؤاالتمرجع پاسخ 

 ؤاالتسپاسخ بسیاری از  توانندیمفضایی به نام اینترنت وجود دارد که با استفاده از آن 
 "شودیممحور بودن آموزش نسبت به قبل  آموزدانشد و این باعث ننخود را پیدا ک

نسبت به قبل بیشتر با ... کار با موبایل و  واسطهبه آموزاندانشدر این نوع آموزش "
 ؤاالتسمنبعی برای پاسخگویی به  عنوانبهو از اینترنت  اندکردهتکنولوژی آشنایی پیدا 

 "که از نظر من این بسیار عالی است کنندیمخود نگاه 
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آموزش 

صرفه و بهمقرون

 یمنا

 
 

در  ییجوصرفه، هانهیکاهش هز

 ینهمصرف کاغذ، نداشتن هز

 یدخر ینه، نداشتن هزوذهابابیا

از  صرفه بودنبهلباس مدرسه، 

 یسالمت حفظ، ینظر اقتصاد

 یآموزان، کاهش نگراندانش

کاهش خطر ابتال به  ین،والد

 یماریب

ما شده است از طرفی حافظ سالمتی  نهیهز کم شدناز نظر بنده آموزش مجازی باعث "
در این آموزش به علت مجازی بودن دیگر . در این دوران کرونا بوده است آموزاندانش

است همچنین نیازی  ترراحتاز منزل خارج شود و ما خیالمان  آموزدانشنیازی نیست 
 نظر من آنچون به  نند؛یبنشمدرسه  یهاصندلیبر روی  هاساعت آموزاندانشنیست 
ه های جای خود را بکتاب همچنین زنندیمسیب آ آموزاندانشپشت  به هایصندل

 "جویی خواهد شداغذ هم اندکی صرفهکه در مصرف ک انددادهصوتی و متنی  یهالیفا
همچون هزینه  ییهانهیهز گراست؛ چون دی صرفهبهمقروناین آموزش بسیار "
و هزینه خرید مانتو شلوار و ... را نداریم و از این طریق برای ما اولیا آموزشی  وذهابابیا

 "ما هزینه زیادی ندارند یاما برا کنند؛یماقتصادی است که کودکانمان تحصیل 

 

 

 

 

 و یزهکاهش انگ

 یریپذتیمسئول

 یلیتحص

 

 

انجام آموزان، کمتر دانش تالش

 تمرین نکردن، یفتکال ندادن

 ،یفتکال انجام دادندروس، ناقص 

آموزان، توجه شدن دانشکم

شدن نسبت به درس،  تفاوتیب

آموزان، دانش یگوشیباز

آموزان، دانش یپرتحواس

آموزان، کاهش دانش  یحوصلگیب

 ینآموزان، نبود رقابت بذوق دانش

داش آموزان، کاهش عالقه به 

 یادگیری

 

نظارت  هاآنبر کارهای  تواندینمحضور ندارد پس  آموزاندانشچون معلم در کنار  "
تمرین کنند و چون معلم را  دیآیمکمتر پیش  هاآن نیباشد؛ بنابرامستقیم داشته 

م برای یادگیری خیلی ک هاآنو ذوق  دهندیمبه درس گوش   یحوصلگیببا  نندیبینم
طرفی در ایام کرونا این نوع اما از  دهند؛یمتکالیف را ناقص انجام  معموال شده است و 

 "رندیقرار بگکمتر در معرض ابتال به کرونا  آموزاندانشآموزش بسیار کمک کرد که 
در  شودمی هاآنو قوت قلب  نفساعتمادبهباعث  آموزاندانش در کنارحضور معلمان "

ن واما چ کشندمیو زحماتی که  کنندمیکه  هاییتالشاین نوع آموزش معلمان با تمام 
کمی در هنگام پاسخ به  نفساعتمادبهان آموزدانشان حضور ندارند آموزدانشدر کنار 
و گاهی  خوریمبرمیامتحانی به مشکل  سؤاالتدارند و از طرفی هم در درک  سؤاالت

وری که اگر حض دهیممیو در نتیجه پاسخ اشتباه  شویمنمی سؤالمتوجه منظور معلم از 
همچنین فضای مجازی  آمدنمیبا کمک حضوری معلم چنین مشکلی پیش  قطعا بود 

 "شودمیان آموزدانش پرتیحواسو تنوع آن باعث 

 
 

نبود تعامل و 

کاهش 

ارتباطات 

یاجتماع  

 

 

معلم، کنار هم  یزیکیعدم حضور ف

آموزان، حذف نبودن دانش

مشارکت  عدم، یجمع یادگیری

انجام ، یآموز در دروس عملدانش

 کاهش، یگروه یهاتیفعال ندادن

آموزان، شدن دانش ریپذجامعه

متکلم وحده بودن معلم، شنونده 

آموزان، انجام کارها بودن دانش

عدم تعامل  ی،صورت فردبه

آموزان با هم عدم مطلوب دانش

ها، بچه ینوجود بازخورد مطلوب ب

 یبرا یو اجتماع یمشکالت رفتار

نبود ارتباطات ، آموزاندانش

 چهرهبههرهچ

کنار هم بودند و از هم  آموزاندانشمثل هنر  ییهادرس در مثال  در آموزش حضوری "
مانند فارسی در کنار هم بودند و پس از خواندن  ییهادرسو یا در  گرفتندیمایده 

ما داشتند؛ او ذوق بیشتری برای یادگیری  بردندیمدرس توسط معلم با ایشان خط 
ندارند همچنین  رقابت کردنهم برای  یازهیانگ نندیبینمچون دوستانشان را االن 
 "به یادگیری ندارند یاعالقهو  اندشده توجهکمبسیار 

از معلم و دوستانشان که هنگام آموزش حضوری تمام  آموزاندانشدور بودن "
در کنار هم بودند و هنگام تدریس معلم در تمام دروس مشارکت فعال  آموزاندانش

و این  شدندیمداشتند و بابت مشارکتشان توسط معلم در حضور دوستانشان تشویق 
در خانه  هرکدام آموزاندانشآموزش مجازی اما در  شد؛یم هاآنباعث ایجاد انگیزه در 

کمتر شده  هاآنو انگیزه  رندیگیمگوشی موبایل با معلم ارتباط  لهیوسبهخود و 
و شیوه  شدیم هاآن یریپذجامعهدر کنار دوستانشان باعث  هاآنهمچنین حضور 

روابط جمعی و اما در  کردند؛یمزندگی جمعی و حضور در جامعه را تمرین و تجربه 
 "انددهیرسو به انزوا  اندشدهدچار مشکل  یابیدوست
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آموزش مجازی را  مفهومبیان کرد که اولیا  توانیماست  مشاهدهقابل هالیتحلکه در  طورهمان

 ددانستنی... مو  لیموبا لهیوسبه وتر، آموزشیبا استفاده از کامپ نترنت، آموزشیآموزش توسط ا

ا آموزش مجازی به یک نوع یادگیری ی" :کندبیان می گونهنیاکنندگان ی که یکی از مشارکتصورتبه

ر دو یک نوع روش آموزشی  شودیمکامپیوتر و اینترنت گفته ، منابع دیجیتال اعم از موبایلآموزش توسط 

ه این ب یترعیوسبرخی از اولیا دید . "است اجراقابل هرکجاای است که  در از اینترنت و عوامل رایانه یبستر

آموزش مجازی یعنی معلم از " :که دهدیمتوضیح  گونهنیای که یکی از اولیا صورتبهآموزش داشتند 

دریس و ت دهدیمآموزش  آموزاندانشدور و از طریق اینترنت  و در برنامه شاد با فیلم و فایل صوتی به 

در سر کالس حاضر  توانندیمدر هرجایی که باشند بدون محدودیت مکان  آموزاندانشو  کندیم

، اددر برنامه ش و آموزش نندیبیماین آموزش را فراتر از آموزش توسط اینترنت  هاآنبنابراین  "شوند

در تعریف این نوع آموزش را نیز ... صوتی و  یهالیفااز  استفاده، یآموزش یهالمیفاستفاده از 

  .گنجاندندیم

هر در  یریفراگقابل که  دانندیمای از اولیا آموزش مجازی را آموزشی از راه دور عالوه بر این عده

اه و ر یبه نظر من آموزش مجاز": کندیمبیان  گونهنیا کنندگاناز مشارکتیکی  استو زمانی  مکان

از راه دور و از  توانیآموزش را م نیاست؛ چون امدارس  یلیبا وجود تعط آموزاندانش سیتدر یبرا یروش

 ندتوانیم گرید یهر جا ایدر خانه و  آموزاندانشانجام داد و  ونیزیتلو قیاز طر یهوشمند حت یهایگوش قیطر

یست و ن معلم یکیزیبه حضور ف یازیندیدگاه اکثر اولیا در این آموزش  بر بنا ."نندیآموزش را بب نیا

در منزل خود بیاموزند ، و بدون احتیاج به زمانی خاصبدون حضور در مدرسه  توانندیم آموزاندانش

مشاهده مجدد  به سیتدر یهالمیفعقب و جلو بردن  ی ومجازدر آموزش  هالمیف ذخیره کردنو با 

چنین  ،ی بیشتری برسندلیتحص شرفتیپ بپردازند و به مختلف یهازماندر  هاکالستکرار  و هالمیف

در آموزش " :بارز است کنندهمشارکتاین  یهاگفتهکه برای این آموزش ذکر شد در  ییهایژگیو

تدریس را ببیند و در صورت نیاز  یهالمیفدر هرزمانی که شرایطش را دارند  توانندیم آموزاندانشمجازی 

را مشاهده  هالمیفدر هنگام برخورد با مشکل  آموزاندانش شودیمبارها فیلم را مشاهده کنند که این باعث 

تند، مجازی داش اولیا عالوه بر تعاریفی که از آموزش."شده است هاآنکنند و این باعث پیشرفت تحصیلی 

ر که ب کردندیمرا که این نوع آموزش با آموزش حضوری داشت را نیز بیان  ییهاتفاوتتغییرات و 

 .برخی از تغییرات مثبت و برخی نیز منفی بوده است هاآناساس آنچه که تجربه کرده بودند به نظر 

 یوری به فناور آموزاندانشموضوع توافق داشتند که از طریق این نوع آموزش  نیبر ااکثریت اولیا 

 دیتولبه  آن لهیوسبهکه  گرفتند ادیرا  انهیکار با را بیشتر با تکنولوژی آشنا شدند و نحوه د وآوردن
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 هواسطبه آموزاندانشدر این نوع آموزش " :دهدیمشرح  گونهنیایکی از اولیا ، ی پرداختنددرس یمحتوا

نبعی برای م عنوانبهو از اینترنت  اندکردهنسبت به قبل بیشتر با تکنولوژی آشنایی پیدا ... کار با موبایل و 

 "که از نظر من این بسیار عالی است. کنندیمخود نگاه  سؤاالتپاسخگویی به 

 کسببا نحوه  آموزاندانشاین آموزش  واسطهبهکه  دارندیماظهار  هاآنکه بیان شد  طورهمان

 کمک یآموزش یهاتیسااز و در مواردی که به کمک احتیاج دارند  اندشدهآشنا  نترنتیاطالعات از ا

 هایایچند رسانهبا  ییآشنا ،یریادگیآموزش و  یفضا یسازنهیبهکه تمام این موارد به  رندیگیم

یان ب کنندگانمشارکتدر کالم یکی از  هایژگیواین . کمک کرده است یاسواد رسانهو افزایش  متنوع

یش پکه االن هنگام  یاگونهبهسواد استفاده از اینترنتشان زیاد شد  آموزاندانشبا این آموزش " :شده است

و این جنبه روحیه  کنندیمآن تحقیق  دربارهو  کنندیمدر ذهنشان سریع به اینترنت مراجعه  یسؤال آمدن

و به آن  دانستندیمخود را معلم  سؤاالتتنها مرجع پاسخ  قبال  هاآنچون  کند؛یمتقویت  هاآنکاوشگری 

سیاری پاسخ ب توانیمکه فضایی به نام اینترنت وجود دارد که با استفاده از آن  دانندیبودند؛ اما االن ممتکی 

 ."شودیممحور بودن آموزش نسبت به قبل  آموزدانشخود را پیدا کرد فقط و این باعث  سؤاالتاز 

ن بودن و ایمن بودن ای صرفهبهمقرون کنندیمکه اولیا برای آموزش مجازی بیان  ییهایژگیواز دیگر 

این نوع آموزش  هاآنکه از نظر  دانندیم گونهنیانوع آموزش است اولیا دلیل این توصیف خورد را 

از نظر  صرفه بودنبه، وذهابابیا نهینداشتن هز، در مصرف کاغذ ییجوصرفه، هانهیهزکاهش باعث 

. شودیمی و ... ماریکاهش خطر ابتال به ب ن،یوالد ی، کاهش نگرانآموزاندانش یسالمت حفظ، یاقتصاد

 از نظر بنده آموزش مجازی باعث" در این زمینه به این صورت است که: کنندگانشرکتتوصیف یکی از 

در این . در این دوران کرونا بوده است آموزاندانشما شده است از طرفی حافظ سالمتی  یهانهیهز کم شدن

است  ترراحتاز منزل خارج شود و ما خیالمان  آموزدانشآموزش به علت مجازی بودن دیگر نیازی نیست 

 هایلصندآن  نظر منچون به  نند؛یبنشمدرسه  یهایصندلبر روی  هاساعت آموزاندانشهمچنین نیازی نیست 

 که در انددادهصوتی و متنی  یهالیفاهای جای خود را به همچنین کتاب زندیمآسیب  آموزاندانشپشت  به

 ."جویی خواهد شدمصرف کاغذ هم اندکی صرفه

 هاآناز جمله اینکه از نظر  کردندیمبرای این آموزش معایبی نیز ذکر  کنندگانشرکتاکثر  

 مواردی هاآن. شده است آموزاندانشی  لیتحص یریپذتیمسئولو  زهیانگ کاهشآموزش مجازی باعث 

ن تمری ف،یتکال انجام ندادن، آموزاندانشتالش کمتر  شامل: کنندیمرا برای اثبات این ادعا بیان 

 شدن نسبت به درس، تفاوتیب ،آموزاندانششدن  توجه، کمفیتکال انجام دادنناقص  دروس، نکردن

 ،آموزاندانشکاهش ذوق  ،آموزاندانش یحوصلگیب آموزان،دانش یپرتحواس ،آموزانشدان یگوشیباز
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 :که هددیمتوضیح  گونهنیای و ... یکی از اولیا ریادگیکاهش عالقه به  داش آموزان، نیب رقابتنبود 

باشد؛ نظارت مستقیم داشته  هاآنبر کارهای  تواندینمحضور ندارد پس  آموزاندانشچون معلم در کنار "

 دهندیم به درس گوش  یحوصلگیببا  نندیبینمتمرین کنند و چون معلم را  دیآیمکمتر پیش  هاآن نیبنابرا

طرفی در ایام اما از  دهند؛یمتکالیف را ناقص انجام  معموال برای یادگیری خیلی کم شده است و  هاآنو ذوق 

 ."رندیقرار بگکمتر در معرض ابتال به کرونا  آموزاندانشکرد که کرونا این نوع آموزش بسیار کمک 

آموزش مجازی تعامالت و ارتباطات اجتماعی از بین رفته  واسطهبهکه  کنندیمبرخی از اولیا ادعا  

 عدم، یجمع یریادگیحذف آموزان، دانشمعلم، کنار هم نبودن  یکیزیعدم حضور فاز  هاآناست 

 شدن ریپذجامعه کاهش، یگروه یهاتیفعال انجام ندادن، یدر دروس عمل آموزدانشمشارکت 

عدم  ،یفرد صورتبهانجام کارها آموزان، دانشمتکلم وحده بودن معلم، شنونده بودن آموزان، دانش

 یو اجتماع ی، مشکالت رفتارهابچه نیعدم وجود بازخورد مطلوب ب همبا  آموزاندانشتعامل مطلوب 

شکایت دارند و امیدوارند که زودتر آموزش به ... و  چهرهبهچهره، نبود ارتباطات آموزاندانش یبرا

 میردازپیم کنندگانمشارکتاین موضوع به بررسی سخنان یکی از  دییتأدر ، حالت حضوری برگردد

ان از معلم و دوستانشان که هنگام آموزش حضوری تمام آموزدانشدور بودن " :که کندیمبیان  گونهنیااو 

ان در کنار هم بودند و هنگام تدریس معلم در تمام دروس مشارکت فعال داشتند و بابت مشارکتشان آموزدانش

اما در آموزش  شدمی هاآنو این باعث ایجاد انگیزه در  شدندمیتوسط معلم در حضور دوستانشان تشویق 

 اهآنو انگیزه  گیرندمیگوشی موبایل با معلم ارتباط  وسیلهبهن هر کدام در خانه خود و اآموزدانشمجازی 

و شیوه زندگی جمعی و  شدمی هاآن پذیریجامعهدر کنار دوستانشان باعث  هاآنکمتر شده همچنین حضور 

و به انزوا  اندشدهل دچار مشک یابیدوستاما در روابط جمعی و  کردندمیحضور در جامعه را تمرین و تجربه 

شده بود در این تعریفی  آموزاندانشآنچه که باعث کاهش تعامالت و ارتباطات اجتماعی در  ."اندرسیده

 که بیان شد بارز است.
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نیوالد دگاهیاز د یآموزش مجاز یهایژگیوو  فیتعر. 1شکل   

 تیعدم محدود یهامؤلفهشامل که  است مشاهدهقابلنیز  در نمودار فوق بیان کردیم کهآنچه 

تعامل و کاهش ارتباطات  نبود، یارسانهسواد  شیافزا، هاایچند رسانهتوسط  آموزش، یو مکان یزمان

  .است صرفهبهمقرونو آموزش  یاعاجتم یریپذتیمسئولو  زهیانگ کاهش، یاجتماع

  والدین در آموزش مجازی مطلوب ازیموردن یهایستگیشا، هاتیقابلو  هایتوانمند: 6جدول 

یممفاه مقوله قولنمونه نقل   

و  یهمکار

 ینوالد ییراهنما

آموزش و  ینددر فرا

یستدر  

 یفرزندان به حال خود، آمادگ رها نکردن

 یتموفق یفرزندان، تالش برا یروح

فرزندان، دادن بازخورد  یقفرزندان، تشو

فرزندان،  ییمثبت به فرزندان، راهنما

آرام در منزل،  یطیمح آوردنفراهم 

نظارت بر ساعت حضور در کالس 

فرزندان، نظارت بر ساعت خواب فرزندان، 

انجام  برای یزمان خاص در نظر گرفتن 

 یفتکال

 درس خواندندر  میتوانیمسواد خود  اندازهبه هرکدام آموزاندانشما والدین "
درس را در  هاآنرا رها نکنیم  هابچهنقش بسیاری داشته باشیم  آموزاندانش

 هیباروحیاری کنیم و همچنین از نظر روحی فرزندانمان را آماده کنیم که  خواندن
و ساعت  هاآنحضور یابند و بر روی ساعت خواب  در کالسآرام و با اعصاب آرام 

باشیم و زمان خاصی را برای انجام تکالیفشان  داشتهحضور در کالسشان نظارت 
 "در نظر بگیریم

جهت انجام تکالیف و شرکت  آموزدانشهمراهی در ایجاد فضای مناسب برای "-
و   دهدیمتشکیل  آموزاندانشدر جلساتی که معلم برای بهبود وضع تحصیلی 

برای  وزآمدانشر برای ارتباط بیشتر با معلمان و ایجاد انگیزه د آموزاندانشتشویق 
 "بدون کمک اولیا آموزدانشانجام تکلیف توسط خود 
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با  یااول یهمکار

 معلمان

دادن  ،اولیا و مربیانشرکت در جلسات 

ارتباط  یا،بازخورد به معلمان توسط اول

 یلیتحص یشرفتبا معلمان، گزارش پ یااول

معلمان،  همحول یفبه معلمان، انجام وظا

 آگاه کردنبر آوردن انتظارات معلمان، 

 فرزندان یفرد یهامعلمان از تفاوت

و  آموزدانشایجاد آمادگی ذهنی در فرزندان و ایجاد آرامش در محیط درسی "
فرزند خود به معلم  دربارههمچنین داشتن ارتباط مرتب با معلم و دادن اطالعاتی 

 "معلم بهتر شودبا  آموزدانشآن ارتباط  واسطهبهکه 
و مشارکت با معلم در زمانی که معلم در  اولیا و مربیانشرکت در جلسات "

که پیگیری کند تا از این طریق  خواهدیمو از اولیا  ندیبیمضعفی را  آموزدانش
 "الزم را برسانند یهاکمک آموزدانشبتوانند به 

که بتوانند با فرزندانشان  دانمیمبودن والدین  باسوادتوانایی را  نیترمهم"
و در مورد بعدی اینکه توانایی برقراری  کار کنند دهدیمرا که معلم  ییهادرس

انیم به مشکل برخوردیم بتو ییدر جارا داشته باشند که اگر  هامعلمارتباط مفید  با 
    "با معلم ارتباط بگیریم و مشکل را حل کنیم مؤدبانهخیلی 

 

نظارت و مراقبت از 

رزندانف  

 
 

 تأکید فرزندان، تقلب نکردنبر  ایاول تأکید

بر  یااول تأکیدبر صداقت فرزندان،  یااول

 بر یااول تأکیداحترام به معلم،  یترعا

برخورد بودن فرزندان، مواظبت از خوش

 یسازفرزندان، فراهم یسالمت جسم

 فیبر انجام تکال تأکیدملزومات آموزش، 

 وامن و آرام  یطمح یسازموقع، فراهمبه

 یطیمح هاییتکاهش پاراز

فکری والدین نسبت به فرزندان موفقیت آنان در  یهامشغله نیترمهمیکی از "
به همین دلیل با تشویق و ارائه تجارب خود به فرزندان آنان  استدوران تحصیل 

 کنندیمرا در همه امور راهنمایی  هاآن، دهندیممقاطع باالتری سوق  یسوبهرا 
 ترمهمو از همه  کنندیمکمک  هاآندرس  بهتر شدن و با دادن بازخورد مثبت به 

که محیطی آرام و امن را در خانواده برای فرزندان خویش  اندموظفاین که والدین 
و بهتر درس بخوانند و به فرزندانشان یاد دهند  ترراحتمهیا کند تا آنان بتوانند 

شان احترام بگذارند و با دوستانشان مهربان که هنگام حضور در کالس به معلم
ندگی ز و رسم راه یادآوری کنند که تقلب نکنند تا این  هاآنباشند و همچنین به 

 وگراسترا خودشان به دست بیاورند و همیشه  یزیهر چرا در پیش بگیرند که 
 "باشند

فضای مجازی این بستر را فراهم کرد که نوعی همکاری میان والدین و فرزندان  "
 دورنگه هاتنشرا از  هاآنما همکاری نکنیم و محیط درسی دهد؛ چون اگر رخ 

نداریم ممکن است فرزندانمان در یادگیری دچار مشکل شوند و یا حتی اگر چشم 
با دوستانشان در فضای مجازی  ما را دور ببینند ممکن است تقلب کنند و یا حتی

 "درگیر شوند

حضور 

 یهادر دوره

با آموزش  ییآشنا

یمجاز  

 

 ییناآش یا،توسط اول یلکار با موبا ییتوانا

آموزش فرهنگ  ی،آموزش یافزارهابا نرم

 یبرگزار یا،اول یبرا یلاستفاده از موبا

 ،یااول یبرا یوترکار با کامپ یهاکالس

 یافزارهاکار با نرم یهاکالس یبرگزار

 یآموزش چگونگ یا،اول یبرا یآموزش

 یجادبرخورد با فرزندان، آموزش نحوه ا

 یدر فرزندان، آموزش چگونگ یزهانگ

 یینفس در فرزندان و آشنااعتمادبه یجادا

و  یستدر یندنظارت بر فرا شیوهبا 

 یادگیری

به نظر من اولیا باید هم سواد و هم فرهنگ استفاده از گوشی موبایل را هنگام "
آموزش مجازی داشته باشند همچنین باید سواد کافی برای کمک به فرزندانشان 

توان از نظر اینجانب این موارد را از طریق آموزش مجازی را داشته باشند که می
 یهاآموزشاولیا مجبورند خودشان در ویژه خود اولیا انجام داد که از این طریق 

قرار  عملی صورتبهمجازی شرکت کنند با گوشی موبایل کار کند و در این مسیر 
 ."بگیرد تا بتواند هم فرزندانشان را درک کند هم خودشان آموزش الزم را ببینند

 از جمله دادن انگیزه و روحیه و حس هانهیزمبله به نظر من والدین باید بعضی از  "
رفتار صحیح با فرزندان شرکت کنند  یهادورهبه فرزندانشان باید در  نفساعتمادبه

شرکت کنند و  یسوادآموز یهادورهدر  حتما  همچنین اگر سواد کافی ندارند 
 "در نظر بگیرند هاآننیز برای  یارسانهسواد  یهاکالس
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را  سیآموزش و تدر ندیفرادر  نیوالد ییو راهنما یهمکاروالدین معتقدند که این نوع آموزش 

 میتوانیمسواد خود  اندازهبه هرکدام آموزاندانشما والدین "که:  کندیمگونه بیان این اولیایکی از ، طلبدیم

یاری  درس خواندنرا در  هاآنرا رها نکنیم  هاچهبنقش بسیاری داشته باشیم  آموزاندانش درس خواندندر 

د حضور یابن در کالسآرام و با اعصاب آرام  هیباروحکنیم و همچنین از نظر روحی فرزندانمان را آماده کنیم که 

باشیم و زمان خاصی را برای انجام  داشتهو ساعت حضور در کالسشان نظارت  هاآنو بر روی ساعت خواب 

 یروح یآمادگ، فرزندان به حال خود رها نکردن: حمایت را شامل هاآن "تکالیفشان در نظر بگیریم

 ییراهنما، دادن بازخورد مثبت به فرزندان، فرزندان قیتشو، فرزندان تیموفق یتالش برا، فرزندان

نظارت بر ، نظارت بر ساعت حضور در کالس فرزندان، آرام در منزل یطیمح فراهم آوردن، فرزندان

 .دانندیمیف و ... انجام تکال یبرا یزمان خاص در نظر گرفتن ، ساعت خواب فرزندان

عالوه بر حمایت و همکاری بر این نکته همگی توافق دارند که باید بر کارهای فرزندان خویش  هاآن

  :که دکنیمبیان  گونهنیاباشند در این راستا یکی از اولیا  هاآننظارت داشته باشند و مراقب اعمال 

مین به ه استفکری والدین نسبت به فرزندان موفقیت آنان در دوران تحصیل  یهامشغله نیترمهمیکی از "

را در همه  هاآن، دهندیممقاطع باالتری سوق  یسوبهدلیل با تشویق و ارائه تجارب خود به فرزندان آنان را 

این  ترمهمه و از هم کنندیمکمک  هاآندرس  بهتر شدن و با دادن بازخورد مثبت به  کنندیمامور راهنمایی 

 ترراحتکه محیطی آرام و امن را در خانواده برای فرزندان خویش مهیا کند تا آنان بتوانند  اندموظفکه والدین 

و بهتر درس بخوانند و به فرزندانشان یاد دهند که هنگام حضور در کالس به معلمشان احترام بگذارند و با 

ر زندگی را د و رسم راه ادآوری کنند که تقلب نکنند تا این ی هاآندوستانشان مهربان باشند و همچنین به 

در متن باال مواردی از  "باشند گوراسترا خودشان به دست بیاورند و همیشه  یزیهر چپیش بگیرند که 

احترام  تیبر رعا ایاول تأکیدبر صداقت فرزندان،  ایاول تأکیدفرزندان،  تقلب نکردنبر  ایاول تأکید قبیل:

 یزسافراهمفرزندان،  یبودن فرزندان، مواظبت از سالمت جسم برخوردخوشبر  ایاول تأکیدبه معلم، 

 یهاتیپارازامن و آرام و کاهش  طیمح یسازفراهم، موقعبه فیبر انجام تکال تأکیدملزومات آموزش، 

 .استنقش ویژه اولیا در نظارت و مراقبت بر فرزندان  دهندهنشانکه  شودیممشاهده ... ی و طیمح

بر لزوم همکاری با معلمان برای ، حمایت فرزندانشان با در رابطه بر اهمیت نقش خود  عالوه ایاول

از جمله مواردی که برای همکاری خود با . کنندیم تأکیدگرفتن نتیجه بهتر در آموزش فرزندانشان 

 ا،یدادن بازخورد به معلمان توسط اول ،اولیا و مربیانشرکت در جلسات  شامل: کنندیممعلمان بیان 

ست که ا... و  معلمان محوله فیبه معلمان، انجام وظا یلیتحص شرفتیبا معلمان، گزارش پ ایارتباط اول

د با که بتوانن دانمیمبودن والدین  باسوادوانایی را ت نیترمهم" تحت عنوان: اوال  این موارد در سخن یکی از 
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انایی برقراری ارتباط مفید  با و در مورد بعدی اینکه تو کار کنند دهدیمرا که معلم  ییهادرسفرزندانشان 

و مشکل  با معلم ارتباط بگیریم مؤدبانهبه مشکل برخوردیم بتوانیم خیلی  ییدر جاداشته باشند که اگر  هامعلم

نقش ویژه اولیا در آموزش مجازی باید در نظر داشت که اولیا  به  با توجهو  اساس  بر این "را حل کنیم

 هایدتوانمناین . الزم را برای کمک به فرزندانشان در این نوع آموزش داشته باشند یهایتوانمندباید 

اشد و ب... ی و آموزش یافزارهانرمبا  ییآشنا، ایتوسط اول لیکار با موبا ییتوانا مواردی شامل: تواندیم

رای الزم ب یهاییتوانااگر اولیایی هستند که توانمندی الزم را ندارد باید راهکارهایی را برای کسب 

کار با  یهاکالس یبرگزار، ایاول یبرا لیآموزش فرهنگ استفاده از موبادر نظر گرفت شامل:  هاآن

برخورد  یآموزش چگونگ ا،یاول یبرا یآموزش یافزارهانرمکار با  یهاکالس یبرگزار، ایاول یبرا وتریکامپ

 در فرزندان و نفساعتمادبه جادیا یآموزش چگونگ، در فرزندان زهیانگ جادیآموزش نحوه ا، با فرزندان

 کندیمیان ب گونهنیا کنندگانمشارکتیکی از . یریادگیو  سیتدر ندیفرانظارت بر  هویشبا  ییناآش

به نظر من اولیا باید هم سواد و هم فرهنگ استفاده از گوشی موبایل را هنگام آموزش مجازی داشته ": که

موارد  توان از نظر اینجانب اینباشند همچنین باید سواد کافی برای کمک به فرزندانشان را داشته باشند که می

 هایآموزشولیا مجبورند خودشان در را از طریق آموزش مجازی ویژه خود اولیا انجام داد که از این طریق ا

شان عملی قرار بگیرد تا بتواند هم فرزندان صورتبهمجازی شرکت کنند با گوشی موبایل کار کند و در این مسیر 

، آشنایی با آموزش مجازی یهادورهحضور در  نیبنابرا؛ "را درک کند هم خودشان آموزش الزم را ببینند

  .اندداشتهاست که اولیا در این زمینه  یاهیتوص

 
 مطلوب یدر آموزش مجاز نیوالد ازیموردن یهایستگیشا .6شکل 

 یهایستگیشا دیکنیممشاهده  زیکه در نمودار فوق ن طورهمانو  میکرد انیبر اساس آنچه که ب

، با معلمان ایاول یهمکار، نظارت و مراقبت یهامؤلفهمطلوب از  یدر آموزش مجاز نیوالد ازیموردن

 لیتشک یبا آموزش مجاز ییآشنا یهادورهدر  حضور، سیآموزش و تدر ندیفرادر  ییو راهنما یهمکار

  .شودیم
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مشارکت والدین در آموزش مجازی مطلوب هتجرب :3جدول   

یممفاه مقوله  قولنمونه نقل 

 ندیدر فرا یریدرگ

 یلیتحص

آموزاندانش  

آموزان، فهم دروس دانش یفتکال یبررس

و  هایلمفرزندان، گرفتن ف یبرا یحو توض

گرفتن  یا،توسط اول یدرس یهاعکس

 یبه کارها یااول یدننرس یا،وقت اول

توسط  یفتکال حل کردنخود،  یشخص

 جدی گرفتنجهت  یاحضور اول یا،اول

 یدمشارکت در تول ی،آموزش مجاز

 رسیخوانش متون د ی،آموزش یمحتوا

 آموزاندانش یبرا

 لیوتحلهیتجزبله به نظر من ضروری است که والدین تکالیف فرزندان را بررسی و با "
بتواند به کمک توضیحات و نظارت  آموزتا دانشآن اقدامات  الزم را انجام دهند 

 یدر بعضآموز مادر دانش عنوانبهوالدین تکالیف بهتری ارائه دهد  من به نوبه خود 
کنفرانس برای فرزند خود ارائه  صورتبهاز موارد مجبور به حفظ مطالب شده و آن را 

هایی که الزم بود در قالب درس قرآن و هر درس تا بهتر آن را بفهمد و فیلم دادمیم
 "گرفتیمالزم را  یهاعکسگرفتم و فیلم و دیگری را خودم به عهده می

نمانند مجبور بودیم حتی در صورت داشتن  برای اینکه فرزندانمان از درسشان جا"
 تگرفیمکار زیاد هم در موقع تدریس در کنار فرزندمان باشیم که وقت زیادی از ما 

و نسبت به ما خیلی  کردندیممدام به ما مراجعه  هانیتمرهمچنین هنگام حل 
 "متوقع شده بودند 

 یوابستگ

آموزان به دانش

یااول  

 

فرزندان در صورت  نفساعتمادبهعدم 

نبود اولیا، متکی بودن به اولیا، رجوع به 

 اریبس، توقع نیتمروالدین برای حل 

 سؤاالت محول کردنبه والدین،  نسبت

امتحان به اولیا، عدم انجام تکالیف در 

صورت نبود اولیا، عدم حضور فعال در 

در صورت نبود اولیا، دخالت  هاکالس

 وزشآم ندیفرابیش از حد اولیا در 

 در یادگیری و متکی  هاآن یکارکمهمکاری میان فرزندان و والدین باعث تنبلی و "
شدن به همکاری درسی میان والدین شده همچنین باعث پایین آمدن سطح انگیزه 

مستقل نباشند و  هاآنباعث شده است که  یاگونهبهدر یادگیری شده است   هاآن
برای تمام کارهایشان به ما متکی باشند و اگر ما نظارت نکنیم در کالس حاضر نشوند 

 "درس بخوانیم هاآن یجابهو توقع داشته باشند ما 
 درس را جدی هاآنتا  بودندیمدر این دوران باید والدین در کنار فرزندان  حتما  بله "

اما   د؛گرفتنیماز والدین کمک  خوردندیبرمبگیرند و همچنین اگر به مشکل درسی 
 سنفاعتمادبهبدون حضور ما در کنارشان  آموزاندانشباعث شده که  طیشرااین خب 

 "را نداشته باشند سؤاالتبه  ییپاسخگو

 یچالش وابستگ

آموزان به دانش

یتکنولوژ  

مختلف،  یهاتیزمان در سا هدر رفت

بازی ، یلآموزان به موبادانش یوابستگ

کردن به بهانه  چت، یلبا موبا کردن

 ی،مجاز یدرس، گذراندن وقت در فضا

آموزان از دانش شتریب یریالگوگ

 یمجاز یهاتیشخص

 یجاهبچون اگر والدین مشارکت نداشته باشند ممکن است فرزندان   صددرصدبله " 
مختلف رفته و وقت خود را هدر دهند حتی گاهی  یهاتیسابه  درس خواندن

که از نظر من افراد مناسبی نیستند و نگران  آورندیمکه نام افراد مجازی را  نمیبیم
از این حجم وابستگی به  یطورکلبهاین هستم که این افراد را الگوی خود قرار دهند 

 "فضای مجازی نگران هستم

 

 یآگاه یشافزا

 ینداز فرا ینوالد

 آموزش

درک بهتر کار معلمان، سخت بودن 

آموز، شناخت دانش ینکنترل چند

معلمان در مدارس،  یهاها و تنشچالش

آموزان، شناخت نقاط قوت و ضعف دانش

دروس در مدارس و  یبا محتوا ییآشنا

 یسها و فنون تدرشناخت روش

توانم بگویم که معلمین بزرگ و زحمتکش مسئولیت بسیار بزرگی را قبول می"
این مدت که با بیماری کرونا مواجه بودیم و در منزل خود با فضای در  رایز کنند؛یم

دهیم معلمین محترم می هاآنمجازی مجبور به ادامه تحصیل فرزندان و کمک به 
 .سخت است واقعا  آموزدانشچندین  زمانهمکنترل کردم؛ چون واقعا  را بیشتر درک 

مه به سیستم آموزش کشور لط نیتربزرگاگر آموزش مجازی نبود در دوران کرونا 
  شدند؛یممشکل روبرو  نیتربزرگو دانشجو با  آموزدانش هاونیلیمشد و وارد می

خیلی به  موبایل وابسته  آموزاندانشاصلی این دوران این است که اما مشکل 
 "اندشده
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از درگیری در فرایند تحصیلی فرزندانشان  ندیگویماز تجارب خود در این ایام سخن  کههنگامی ایاول

برای اینکه فرزندانمان از درسشان جا نمانند " :که کندیمبیان  گونهنیایکی از اولیا  کنندیمشکایت 

مجبور بودیم حتی در صورت داشتن کار زیاد هم در موقع تدریس در کنار فرزندمان باشیم که وقت زیادی از 

 "و نسبت به ما خیلی متوقع شده بودند کردندیممدام به ما مراجعه  هانیتمرهمچنین هنگام حل  گرفتیمما 

 هالمیفگرفتن ، فرزندان یبرا حی، فهم دروس و توضآموزاندانش فیتکال یبررس درگیری اولیا ناشی از

موزش آ جدی گرفتنجهت  ایاول حضور، ایتوسط اول فیتکال حل کردن، ایتوسط اول یدرس یهاعکسو 

ه ب ایاول دنینرس ،آموزاندانش یراب یخوانش متون درس ،یآموزش یمحتوا دیمشارکت در تول ،یمجاز

 بود. ایگرفتن وقت اولو در نهایت  خود یشخص یکارها

 به اولیا بود آموزاندانشکرده بود وابستگی  زدهدلاز دیگر مواردی که اولیا را از این نوع آموزش 

  هاآن اریککمهمکاری میان فرزندان و والدین باعث تنبلی و " :که کندیمی که یکی از اولیا بیان صورتبه

  هانآدر یادگیری و متکی شدن به همکاری درسی میان والدین شده همچنین باعث پایین آمدن سطح انگیزه 

مستقل نباشند و برای تمام کارهایشان به ما متکی  هاآنباعث شده است که  ایگونهبهدر یادگیری شده است 

 هاآن"درس بخوانیم هاآن جایبهباشند و اگر ما نظارت نکنیم در کالس حاضر نشوند و توقع داشته باشند ما 

 یمتک ایبه اول ،ندارند نفساعتمادبه هاآنکه اگر در کنار فرزندانشان حضور نداشته باشند  کنندیمادعا 

امتحان  سؤاالت ،دارند نیبه والد نسبت اریبستوقع  ،کنندیم رجوع نیبه والد نیتمرحل  یبرا ،هستند

انش د ایدر صورت نبود اول ،دهندینم انجامرا ف یتکال ایدر صورت نبود اول ،کنندیممحول  ایبه اولرا 

 آموزش ندیفرادر  ایولاز حد ا شیدخالت ب هاآناز نظر  ی در کالس ندارند و درنهایتحضور فعالموزان 

 :هک دهدیمشرح  گونهنیا کنندگانمشارکتیکی از . شده است هاآنبه  آموزاندانشباعث وابستگی 

در یادگیری و متکی شدن به همکاری درسی   هاآن کاریکمهمکاری میان فرزندان و والدین باعث تنبلی و "

عث باکه  ایگونهبهدر یادگیری شده است   هاآنمیان والدین شده همچنین باعث پایین آمدن سطح انگیزه 

مستقل نباشند و برای تمام کارهایشان به ما متکی باشند و اگر ما نظارت نکنیم در کالس  هاآنشده است 

این وابستگی را عالوه بر خودشان در  ایاول "درس بخوانیم. هاآن جایبهحاضر نشوند و توقع داشته باشند ما 

 یستگواب، مختلف یهاتیسازمان در  هدر رفت :قبیل از اینو نسبت به مواردی  نندیبیمتکنولوژی هم 

 یگذراندن وقت در فضا، کردن به بهانه درس چت، لیبا موبا بازی کردن، لیبه موبا آموزاندانش

 موارد نیاز ابرخی . شکایت دارند... ی و مجاز یهاتیشخصاز  آموزاندانش رتشیب یریالگوگ ،یمجاز

ه بل" :کندیممشاهده شد به این صورت که او بیان  کنندگانمشارکتدر سخن یکی از  توانیمرا 

 یهاتیسابه  درس خواندن یجابهچون اگر والدین مشارکت نداشته باشند ممکن است فرزندان   صددرصد
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که از نظر من افراد  آورندیمکه نام افراد مجازی را  نمیبیممختلف رفته و وقت خود را هدر دهند حتی گاهی 

به  از این حجم وابستگی یطورکلبهمناسبی نیستند و نگران این هستم که این افراد را الگوی خود قرار دهند 

د به تکنولوژی هراس دارن آموزدانشاولیا از وابستگی  دینیبیمکه  طورهمان "فضای مجازی نگران هستم

 .هستندبرای کنترل آن  ییهاراهو در پی 

 ندیفرااز  یآگاه شیافزا این است که اولیا با است توجهجالبآنچه که در تجارب اولیا در این ایام 

یکی از  اندکردهپیدا  کار معلمان ی از درک بهترو  زحمات معلمین شده قدردان آموزش

ار توانم بگویم که معلمین بزرگ و زحمتکش مسئولیت بسیمی" :که کندیمبیان  گونهنیا کنندگانمشارکت

این مدت که با بیماری کرونا مواجه بودیم و در منزل خود با فضای مجازی در  رایز کنند؛یمبزرگی را قبول 

کردم؛ چون واقعا  دهیم معلمین محترم را بیشتر درک می هاآنمجبور به ادامه تحصیل فرزندان و کمک به 

لطمه  نیتربزرگاگر آموزش مجازی نبود در دوران کرونا . سخت است واقعا  آموزدانشچندین  زمانهمکنترل 

اما   د؛شدنیممشکل روبرو  نیتربزرگو دانشجو با  آموزدانش هاونیلیمشد و به سیستم آموزش کشور وارد می

در کالم این  "اندشدهموبایل وابسته  خیلی به آموزاندانشاصلی این دوران این است که مشکل 

، انددهش آموزدانش نیسخت بودن کنترل چندمشخص است که اولیا در این ایام متوجه  کنندهمشارکت

 ،آموزاندانشنقاط قوت و ضعف همچنین با  اند،شناخته را بهتر معلمان در مدارس یهاتنشو  هاچالش

باعث افزایش  هانیاهمه  هک اندشدهآشنا  سیو فنون تدر هاروشدروس در مدارس و  یبا محتوا

 . شودیمآگاهی از فرایند آموزش و قدردانی از معلمان 

 
مطلوب یدر آموزش مجاز نیمشارکت والد هتجرب .3شکل   

مشارکت والدین در آموزش مجازی مطلوب شامل  هتجرب است مشاهدهقابلدر نمودار فوق نیز 

 به آموزاندانشچالش وابستگی ، تحت عناوین افزایش آگاهی والدین از فرایند آموزش مؤلفهچهار 

  .است آموزاندانش یلیتحصدرگیری در فرایند  و ایاولبه  آموزاندانشوابستگی ، تکنولوژی
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مشکالت و عواقب عدم توانایی والدین در آموزش مجازی مطلوب:2جدول  
میمفاه مقوله قولنمونه نقل   

مشکالت 

 – یاجتماع

یاخالق  

 

 
 

مراجعه به  یا،اول یسوءاستفاده از ناآگاه

با دوستان  ییآشنا یراخالقی،غ هاییتسا

 ی،مشکالت اخالق وجود آمدن  بهناباب، 

 یجادا یل،از موبا یراخالقیاستفاده غ

 ی،مجاز ینامطلوب در فضا یهاگروه

 یهاآموزان به گروهدانش یوستنپ

و عادات  ییگونامطلوب، رواج دروغ

آموزان به دانش روی آوردننامطلوب، 

آموزان از تقلب، محروم شدن دانش

آموزان از دانش یو دور یتعامالت اجتماع

 یجمع و تعامالت اجتماع

اینکه خود را سرگرم  به خاطرچون از دوستان خود دور هستند  آموزاندانشممکن است "
دوستی مجازی نامناسبی شوند  یهاگروهشوند و یا وارد  یراخالقیغ یهاتیساکنند وارد 
درس دروغ بگویند و ادعا کنند که در حال  هاآنبه  اندمخالف هاخانواده دانندیمو چون 
و این روابط مشکالت  یکارپنهانممکن است این  کهیدرحالهستند  خواندن
 "به وجود بیاید  هاآنبرای  یریناپذجبران

ه ب آموزدانش بساچهاگر پدر و مادر با شیوه آموزش مجازی آشنا نشوند و آگاه نباشند "
مجازی بروند و با دوستان ناباب آشنا شوند و  یهاشبکهمجازی به دیگر  یهاکالسبهانه 

 "با مشکالت اخالقی زیادی روبرو شوند که باعث ایجاد تنش در خانواده شود
خورد و از طرفی هم  بر خواهنددر راهنمایی و توجیه مطلب برای فرزندانشان به مشکل "

مجازی ممکن است باعث استفاده  صورتبه درس خواندناز  هاآنعدم درک صحیح 
 خود ناآگاهشود و به والدین  درس خواندناز فضای مجازی به بهانه  آموزاندانش هیرویب

 "کنند سوءاستفاده هاآن یناآگاهستیم و از ه درس خواندنبگویند که در حال 

یلیافت تحص  

 

ن جاماند یل،تحص رها کردنو  یزگیانگیب

آگاه در  یاز درس، عدم حضور منبع

حس  یجادآموز، اشدن دانش یبمنزل، غا

آموزان، ترس از حضور در در دانش ییتنها

حضور  یبرا یاکالس، ممانعت اول

 فاصله گرفتنآموز در کالس، دانش

آموزش  جدی نگرفتنآموز از درس، دانش

 یمجاز

در آموزش به او کمک  توانستمیمنه  دیآیمپیش  هاآنمشکالتی که من داشتم برای "
وتی یا فایل ص گرفتمیمکنم و نه بلد بودم هنگام ارسال تکالیفی که باید از او فیلم 

کار با گوشی را بلد نبودم پس فرزندم تنها بود کنم؛ چون خودم به او کمک  فرستادمیم
خیلی استرس داشت وقتی که معلم از او فیلم یا فایل صوتی  دیترسیمو از کالس درس 

که مادرانشان سواد داشتند چنین مشکالتی را  یآموزاندانش کهیدرحال خواستیم
 "دشرکت کن اهکالسعصبی بشوم و گاهی نگذارم در  شدیمنداشتند همین موارد باعث 

الزم را نداشته باشند بدون شک  یهایستگیشاو  یهاییتواناچنانچه والدین "
و چون هیچ منبع آگاهی در منزل هنگام  نندیبیمآموزان از لحاظ تحصیل صدمه دانش

و ممکن است  در کالس درس حاضر نشوند و پدر و مادر خود  نندیبینمتدریس معلم 
 "دچار اختالف شوند هاآنرا سرزنش کنند و با 

مشکالت  یجادا

یخانوادگ  

 

 یجادا یل،موبا یدجهت خر یادعوا با اول

 یا،شدن اول یتنش در خانواده، عصب

 درگیر کردنها، مشاجره در خانواده

 یناتوان یردرسی،غ یآموزان با کارهادانش

انتظار  ی،دروس عمل یدر همکار ینوالد

 یتوجهیآموزان در منزل، باز دانش جابی

معلمان، عدم  یهاو برنامه هایهبه توص

واردکردن فشار و  آموزان،انشدرک د

آموزان، مقاومت در برابر استرس به دانش

آموزان و ضعف دانش یهاو خواسته یازهان

 یهآموزان در دروس پادانش

که فرهنگ استفاده از موبایل و حضور در فضای  ییهاخانوادهدر چنین  معموال  چون "
 آموزاندانشمجازی جا نیفتاده است ممکن است هنگام استفاده از موبایل بین اولیا و 

به وجود بیاید و یا اینکه اولیا برای خریدن موبایل  و در دسترس  ییهااختالف
تنش و مشاجره  به مشکل بربخورند و همین موارد باعث ایجاد قرار دادن آموزاندانش
  "شود هاخانوادهدر 

 دمیکشیمرابطه من با فرزندم در این دوران خیلی بد بود از طرفی مقابلش خجالت "
من ؛ چون از زدمیمکه بلد نیستم به او کمک کنم و از طرف دیگر همیشه سرش داد 

و  کردیمو بلد نبودم جواب بدهم و فرزندم استرس زیادی داشت و گریه  کردیم سؤال
"مشکلی برنخوردبه  هاامتحانتا فرزندم در  گرفتمیممن همیشه از اطرافیانم کمک   
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ه اعتقاد دارند که اگر ب هاآنباشند  ییهایتوانمندو  هاتیقابلکه گفته شد اولیا باید دارای  طورهمان

، تدر پی خواهد داش یریناپذجبرانگفته شده نائل نشوند مشکالت و عواقب  یهاییتواناو  هاتیقابل

 زانآمودانش رایاست؛ زی خالقا - یمشکالت اجتماع کنندیماز جمله مشکالتی که اولیا به آن اشاره 

غیراخالقی از موبایل داشته باشند و به  یهااستفادهکنند و  سوءاستفادهممکن است از ناآگاهی اولیا 

 یهاگروهآشنا شوند و در فضای مجازی  نابابمراجعه کنند و با دوستان  یراخالقیغ یهاتیسا

 یهاگروهتعامل و حضور در جمع به  یجابهنامطلوبی ایجاد کنند و یا به اولیای خود دروغ بگویند و 

. همگی عدم امنیت اخالقی و اجتماعی زیادی را به دنبال دارد هانیکه ا نامطلوب مجازی بپیوندند

چون از دوستان خود  آموزاندانشممکن است " :که کندیم ظراظهارن گونهنیا بارهدراینیکی از اولیا 

دوستی  یهاگروهشوند و یا وارد  یراخالقیغ یهاتیسااینکه خود را سرگرم کنند وارد  به خاطردور هستند 

 درسدروغ بگویند و ادعا کنند که در حال  هاآنبه  اندمخالف هاخانواده دانندیممجازی نامناسبی شوند و چون 

جود به و هاآنبرای  یریناپذجبرانو این روابط مشکالت  یکارپنهانممکن است این  کهیدرحالهستند  خواندن

 ."بیاید 

 ز اینا ییهاچالشاز مشکالت دیگری که اولیا به آن اشاره کردند این است که اولیا در این ایام با 

 ا،یلشدن او یتنش در خانواده، عصب جادیا ل،یموبا دیجهت خر ایبا اولفرزندان دعوا مواجه شدند:  قبیل

 یدر همکار نیوالد یناتوان ،یردرسیغ یبا کارها آموزاندانش درگیر کردن، هادر خانوادهمشاجره 

انتظار که گاهی چون فرزندان در خانه بودند  کنندیماقرار  هر ازهمچنین خود ... ی و دروس عمل

 درکرا  آموزاندانش اند،بوده توجهیبمعلمان  یهابرنامهو  هاهیتوص، به اندداشته هاآناز  جابی

 آموزاندانش یهاخواستهو  ازهاین در برابر و کردندیمفشار و استرس وارد  آموزاندانشبه  ،کردندینم

در چنین  معموال چون " که: دهدیمشرح  گونهنیاکه در این مورد یکی از اولیا  کردندیممقاومت 

که فرهنگ استفاده از موبایل و حضور در فضای مجازی جا نیفتاده است ممکن است هنگام استفاده  هاییخانواده

به وجود بیاید و یا اینکه اولیا برای خریدن موبایل  و در دسترس  هاییاختالف آموزاندانشاز موبایل بین اولیا و 

 ."شود هاخانوادهبه مشکل بربخورند و همین موارد باعث ایجاد تنش و مشاجره در  قرار دادن آموزاندانش

تمام این موارد . شودیمکه بیان شد این موارد همگی باعث ایجاد مشکالت خانوادگی  طورهمان

 .دچار افت تحصیلی شود آموزدانشدیگری رخ دهد و  ریناپذجبرانتا مشکل  دهدیمهم  دستبهدست

نه  دیآیمپیش  هاآنمشکالتی که من داشتم برای " :که کندیمبیان  گونهنیااستا یکی از اولیا در این ر

یا فایل  فتمگریمدر آموزش به او کمک کنم و نه بلد بودم هنگام ارسال تکالیفی که باید از او فیلم  توانستمیم

کار با گوشی را بلد نبودم پس فرزندم تنها بود و از کالس درس کنم؛ چون خودم به او کمک  فرستادمیمصوتی 

که  یوزانآمدانش کهیدرحال خواستیمخیلی استرس داشت وقتی که معلم از او فیلم یا فایل صوتی  دیترسیم

عصبی بشوم و گاهی نگذارم در  شدیممادرانشان سواد داشتند چنین مشکالتی را نداشتند همین موارد باعث 
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جاماندن از درس، عدم  ل،یتحص رها کردنو  یزگیانگیب از نظر اولیا نیبنابرا ؛"شرکت کند اهکالس

، ترس از حضور آموزاندانشدر  ییحس تنها جادی، اآموزدانششدن  بیآگاه در منزل، غا یحضور منبع

جدی از درس،  آموزدانش فاصله گرفتندر کالس،  آموزدانشحضور  یبرا ایدر کالس، ممانعت اول

 آموزاندانشی و ... همگی مواردی بودند که باعث ایجاد افت تحصیلی در آموزش مجاز نگرفتن

 .شدندیم

 
 مطلوب یدر آموزش مجاز نیوالد یناتوان یهاچالش .2شکل 

ناتوانی والدین در آموزش مجازی  یهاچالش دیینمایمطبق آنچه که در نمودار فوق نیز مشاهده 

ایجاد مشکالت خانوادگی و افت تحصیلی را شامل ، خالقیا - یمشکالت اجتماع یهامؤلفهمطلوب 

 پرداختیم.  هاآنمفصل به توضیح  طوربهکه  شودیم

 گیریبحث و نتیجه

که با  آموزش مجازی نوعی از آموزش است پژوهش مالحظه گردید ندیفراکه در  طورهمان

 یرتباطبستر ا ،یتالیجید یاز محتوا یبیاطالعات و ارتباطات در امر آموزش با ترک یاز فناور یریگبهره

 نیاز ا اندلیماکه  یکه آموزش پژوهان بتوانند در هر زمان و مکان کندیمرا فراهم  یو کارآمد ئنمطم

 تعاریف متعددی از آموزش مجازی در .ببرند آموزش خود بهره ینوآورانه و خالق برا یبسته آموزش

 ی، بهبررس موردهای پژوهش مرور و به بحث گذاشته شد. محقق پس از بررسی و تحلیل عمیق داده

 آموزشاولیا از آموزش مجازی ارائه دادند  که تعاریفی بادر رابطه  .افتیدستبسیاری از این موارد 

صحیح آن مستلزم دسترسی به اینترنت و  یاجرااست  هاایچند رسانهتوسط  مجازی آموزشی

آموزش مجازی را آموزشی بیان کردند که قابل  هاآنهمچنین   .است ازیموردنتجهیزات الکترونیکی 

بدون محدودیت زمانی و مکانی آموزش  توانندیم آموزاندانشو  استفراگیری در هر زمان و مکانی 

 در صورت نیاز در امر یادگیری خود کوشا باشند هاآنو پخش مجدد  هالمیف ذخیره کردنببینند و با 
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معتقدند نیز  هاآن رایدارد؛ ز مشابهت (Motagian & Weis Kerami, 2013)  با تعاریف هاآنتعریف که 

 یریگادی - یاددهی ندیدر فرا رندهیادگینمودن  ریجذاب، درگی بر وب با ارائه محتوا یمبتن یهاآموزش

 آموزاندانش یو در هر مکان برا نهیهر زمدر  یریادگیفراهم نمودن آموزش از راه دور امکان  زیو ن

 .سازدیمفراهم 

در میان  یارسانهاین نوع آموزش نتایج پژوهش بر افزایش سواد  یهایژگیو با رابطه در

به فناوری روی آوردند و اینترنت را  آموزاندانشاین نوع آموزش  لهیوسبه رایاست؛ ز آموزاندانش

این نوع آموزش که آن را برای  یهایژگیوخود یافتند از دیگر  سؤاالتمرجعی برای پاسخگویی به 

بودن و ایمن بودن آن است  صرفهبهمقرونو مطمئن تبدیل کرده است  نهیهزکماولیا به آموزشی به 

اما . دهندیمبیشترین امنیت به تحصیل خود ادامه با کمترین هزینه و  آموزاندانشآن  واسطهبهکه 

معایبی که برای آموزش  نیترعمدهاگر بخواهیم از معایب ذکر شده در پژوهش حاضر نام ببریم از 

ی لیتحص یریپذتیمسئولو  زهیکاهش انگمجازی ذکر شده است این است که این نوع آموزش باعث 

تالشی برای کسب نمره  اصال یط رقابتی نبوده و گاهی دیگر در مح هاآنچون  شود؛یم آموزاندانش

موضوع  همین. هستند حوصلهیبتشویق حضوری معلمان نبوده و برای یادگیری شاهد  رایندارند؛ زبهتر 

یکی دیگر از معایب عمده  وجود آمدن  بهدر جوار دوستان نبودن و عدم حضور فیزیکی معلم باعث 

که برای اولیا بسیار  شودیمی و کاهش ارتباطات اجتماع نبود تعاملاین آموزش تحت عنوان 

 است. کنندهنگران

چون اگر  شود؛یمنقش اولیا در اجرای صحیح این آموزش مشخص  کامال با وجود چنین مواردی 

از مزایای این نوع آموزش  آموزانبلکه دانش شود؛یممعایب آموزش مجازی تشدید  تنهانهاولیا نباشند 

 یمکارهمبنی بر  هاآن یهاتیقابلو  هاییتوانا توانیماز دالیل اهمیت نقش اولیا . مانندیم بهرهیبنیز 

اشاره کرد که اگر والدین  نظارت و مراقبت از فرزندانو  سیآموزش و تدر ندیفرادر  نیوالد ییو راهنما

محیطی آرام و مناسب برای فرزندانشان محیا نکنند و هنگام تدریس معلم بر ساعت ورود و خروج 

زش آمو جدی نگرفتننیز با مشکالتی از قبیل  آموزان... دانشبه کالس نظارت نکنند و  آموزدانش

 .شوندیممواجه 

د بود خواه ترتیبااهمو  ترپررنگ اریبس ییابتدا نآموزادانش یبرا نینوع آموزش نقش والد نیدر ا

درست از ابزار مناسب آموزش  هجهت استفاد نیوالد یاریهم ازمندیمقطع ن نیچرا که کودکان در ا

 نیوالد یتیو حما ینقش نظارت آموزاندانشبه علت عدم حضور معلم در کنار  نیدارند و همچن یمجاز

ا ترا فراهم کنند  یطیمعلم شرا اریهم عنوانبه دیبا نیوالد انیم نیدر ا. خواهد بود موردتوجه زین

 یریدگای تیفیک باال بردنرا جبران کنند و به  خودان عدم حضور در مدرسه و ارتباط با معلم آموزدانش
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ا ب ایاول یهمکارو معلمان هستند و  آموزاندانشراه ارتباطی میان  ایاول رایکنند؛ زفرزند خود کمک 

شناختی که از فرزندان خود و سطح  به  با توجهاست که  اولیا یهایتوانمندیکی دیگر از  معلمان

و از طرفی هم  دهندیمدارند اطالعاتی را در اختیار معلم قرار  هاآنفردی  یهاتفاوتیادگیری و 

دمند وآموزشی س یریگشکلبه  اساس  بر اینبسیار محترمانه به معلم بازخورد بدهند و  توانندیم

 ,Kong) نهیزم نیادر  رایاست؛ زمشاهده مسئله قابل نیهم زیپژوهش ن اتیادب یدر بررسکمک کنند.

در  یریادگی: یپرورش سواد اطالعات یبرا نیمدرسه و والد نیب یهمکار»با عنوان  یقیتحق در (2019

از  یکی عنوانبه نیوالد تیکه حما افتندیدست  جهینت نیبه ا« و آموزش وتریکامپ یجامعه اطالعات

ش در آموز آموزاندانش نکهیا به  با توجهاست.  یآموزش مجاز تیفیک یدر ارتقا کنندهنییتع املعو

 یلیتحص شرفتیو پ تیمثبت متناسب با موفق و بازخوردهستند  ریناپذتیمسئولو  زهیانگیب یمجاز

نقش اولیا  اینکه به  با توجه نیبنابرا؛ دارند نیاز طرف والد یشتریب تیبه حما ازین کنندینم افتیدر

 ییآشنا یهادورهدر  الزم هستند یهایتوانمندکه اولیایی که فاقد  شودیمبسیار حیاتی است پیشنهاد 

یا در ارتباط با ادعای اولکه  ی حضور پیدا کنند تا بتوانند به فرزندان خود کمک کنندبا آموزش مجاز

 ،تایجن برابردر آموزش مجازی اشاره کرد که  نیمشارکت والد یراستادر  آمدهدستبه جینتابه  توانیم

 نیشود و مشارکت والد شتریدر امر آموزش ب نیموجب شده است که مشارکت والد نیآموزش آنال

 .(Mouratidou & et al, 2020) کودکان داشته است یلیتحص شرفتیدر پ ینقش مؤثر

این آموزش  تجارب اولیادارد که بر اساس  تأکیدهمچنین نتایج پژوهش حاضر بر این موضوع 

 را به خود هاآناز  یادیشود و وقت ز آموزاندانش یلیتحص ندیفرادر  ایاز حد اول شیب یریباعث درگ

به اولیا وابسته  آموزاندانش ناخواهخواهکه  شودیمکه همین درگیری اولیا خودش باعث  اختصاص دهد

انجام تکالیف را نداشته باشند و از طرفی هم به  نفس، اعتمادبهکه در صورت نبود اولیا یاگونهبهشوند 

و وقت خود را با  گذرانندیمکه زمان زیادی را در فضای مجازی  یاگونهبه اندشدهتکنولوژی وابسته 

و  لیتادعا داشتند که اگر والدین قاب کنندگانمشارکتهمچنین .دهندیماینترنتی هدر  یهایباز

و  مشکالتکه  شودیمو ... را نداشته باشند باعث  یارسانهالزم اعم از سواد علمی و سواد  یهاییتوانا

اولیا سواد چون اگر  د؛یایببه وجود  یخانوادگاخالقی و ، علمی یهانهیزمدر  یریناپذجبرانعواقب 

 شود و فرزندان دچار مشکالت سوءاستفاده هاآن یناآگاهکافی را نداشته باشند ممکن است از  یارسانه

شوند و همچنین اگر اولیا فرهنگ استفاده از موبایل را ندانند و یا امکانات  یادهیعداخالقی و اجتماعی 

الزم را نداشته باشند ممکن است باعث ایجاد تنش در خانواده شود و مشکالت خانوادگی را با خود به 

 شود.  آموزاندانشباعث افت تحصیلی  تواندیمسواد کافی همراه بیاورد و در نهایت نداشتن 
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 هاپیشنهاد

از آموزش مجازی سعی شود که  بهره بردنکه برای  شودیمآنچه که گفته شد پیشنهاد  برابر 

و امکانات الزم برای اجرای این نوع آموزش در تمام مناطق فراهم شود تا این آموزش  هارساختیز

 اولیا در یهاتیقابلو  هایتوانمند کهییازآنجاهمچنین ، عادالنه و هماهنگ در سراسر کشور اجرا شود

یش او افز یسوادآموزبرای  ییهاکالسکه  شودیماست پیشنهاد  رگذاریتأثاجرای این آموزش بسیار 

 اولیا تشکیل گردد. یارسانهسواد 

 هاتیمحدود

ه مواج ییهاتیمحدودبا  هاپژوهشدر پایان الزم به ذکر است که در این پژوهش نیز مانند تمامی  

  اشاره کرد: ریبه موارد ز توانیمکه  شدیم

در فرایند مصاحبه بسیاری از اولیا حاضر به مصاحبه حضوری نبودند و دلیل آن را بیماری کرونا  -

 . دانستندیمو خطر ابتال به آن 

که اگر صادقانه جواب دهند ممکن است برای  کردندیمنیز گمان  کنندگانمشارکتبرخی از  -

را قانع کنیم که صادقانه جواب  هاآنزمان زیادی صرف شد تا . فرزندشان مشکالتی به وجود بیاید

 دهند.

به دلیل جدید بودن موضوع پژوهش بسیاری از اولیا تعریف مناسبی درباره آن نداشتند و از  -

 .کردندیمپاسخگویی امتناع 

 مالحظات اخالقی

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

ها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین رعایت ها، سازمانموضوع پژوهش از جمله رعایت حقوق آزمودنی

نامه آگاهانه های رضایتدر مطالعه حاضر رعایت شده و فرم پیروی از اصول اخالق پژوهش شده است.

 .ها تکمیل شدتوسط تمامی آزمودنی

 حامی مالی

 .شد تأمینهای مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله هزینه

 تعارض منافع

یچ ین مقاله قبال  در هت و ابنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده اس

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

 .ارسال شده است پژوهیتدریس
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