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Abstract 

Introduction: The Covid-19 pandemic has forced teachers and students at all levels of 

education to quickly adapt to distance learning. Distance education with online education has 

been one of the most prominent changes required by teachers. 

Purpose: The purpose of the research was to examine and analyze teachers' experiences of the 

transition to virtual education during the Corona era. 

Method: This qualitative research was conducted according to Van Manen's (2006) 

interpretive phenomenological research method and a qualitative approach with 

phenomenological method was used. The research community was teachers with virtual 

education experience in the last year. A semi-structured interview was used to collect data, 

and the six-step thematic analysis method of Van Menen's interpretive phenomenological 

approach was used for analysis. 

Findings: The results showed that the basic themes are continuity of education, creation of 

opportunities for creativity, empathy of parents with teachers, flexibility and freedom of 

action, more monitoring of parental training on homework, creation of new experience for 

beneficiaries of education, entry of virtual education literature into the formal education 

system of the country, reducing the cost of commuting, improving the media literacy of 

parents, removing or reducing the educational and… were identified. 

Conclusion: According to the basic themes identified and the themes of the first organizer, the 

second classification was done in the form of themes of the second organizer, the themes of 

the first organizer were advantages and disadvantages, and the themes of the second organizer 

were for both educational, social, cultural, it was economic and technical. 
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 چکیده

معلمان و دانش آموزان را در تمام سطوح آموزشی مجبور کرده است که به سرعت خود را با آموزش از راه دور  22پاندمی کووید  :مقدمه
 یکی از برجسته ترین تغییرات مورد نیاز معلمان بوده است سازگار کنند. آموزش از راه دور با آموزش آنالین

 .هدف: هدف پژوهش واکاوی و تحلیل تجارب معلمان از گذار به آموزش مجازی در دوران کرونا بود
 و از رویکرد کیفی با روش پدیدارشناسی استفاده شد. (1002)روش: این پژوهش کیفی و به شیوه پژوهشی پدیدارشناسی تفسیری ون منن

جامعه پژوهش، معلمان با تجربه آموزش مجازی در سال گذشته بود. برای جمع آوری اطالعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای آنالیز از 
 .استفاده شد "ون منن"روش تحلیل مضمون شش مرحله ای رویکرد پدیدارشناسی تفسیری 

رصت خالقیت، همدلی اولیا با معلمان، انعطاف پذیری و آزادی عمل، نظارت یافته: نتایج نشان داد مضامین پایه، تداوم تحصیل، ایجاد ف
بیشتر تربیت والدین بر تکالیف، ایجاد تجربه جدید برای ذینفعان آموزش، ورود ادبیات آموزش مجازی به نظام تعلیم و رسمی کشور، کاهش 

ت کمک آموزشی، عدم تمایل به انجام تکالیف کالسی، عدم وجود هزینه ایاب و ذهاب، ارتقاء سواد رسانه ای والدین، حذف یا کاهش امکانا
 .چارچوب مناسب آموزشی، عدم توجه به قدرت و سرعت یادگیری دانش آموزان، ، و ... شناسایی شدند

ده دوم انجام گیری: با توجه به مضامین پایه شناسایی شده و مضامین سازماندهنده اول، دسته بندی دوم در قالب مضامین سازمان دهن نتیجه
شد مضامین سازمان دهنده اول محاسن و معایب بود و مضامین سازمان دهنده دوم برای هر دو بعد آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 

 .و فنی بود
 

 کرونا. و مجازی واکاوی، معلمان، آموزش واژگان کلیدی:

 

 است. تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ

 

 مقدمه 

معلمان و دانش آموزان را در تمام سطوح  2 22پاندمی کووید 
مجبور کرده است که به سرعت خود را با آموزش از  یآموزش

 یکی 3نیدور سازگار کنند. آموزش از راه دور با آموزش آنال 1راه
 نیمعلمان بوده است. با ا ازیمورد ن راتییتغ نیاز برجسته تر

شود.  یشتریتوجه ب سیتدر رمدارس ب یلیتعط ریبه تأث دیحال، با

در همه جوامع را  یکار ضرور یرویمعلمان ن نکهیبا توجه به ا
 .[3، 1، 2]شکاف مهم دانش است  کی نیدهند، ایم لیتشک

همه  یبرا یریادگی یو مشاوره برا تیآموزش شامل ارائه حما
-نآ یهاو خانواده ریپذ بیدانش آموزان شامل دانش آموزان آس

از فرزندان  نیوالد تیبه حما یها است. آموزش از راه دور متک
 کی نیوالد یستگیشا یکار معلم است. وابستگ لیخود در تکم
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 دهد ینشان م متعدد اتاز راه دور است. مطالع یریادگیچالش در 
 یضرور 22-دیکه توسط کوو یا حرفه راتییبا تغ یکه سازگار

را در آموزش و  یدیجد یا مقابله یاست ممکن است راهبردها
 .[0]کند  جادیا یهمکار

از آموزش در نظر گرفته  یاتیجنبه ح کی تالیجید یستگیشا
آن را توسعه دهند  کیستماتیبه طور س دیشود که مدارس بایم

نحوه استفاده . بگذارد ریتواند بر مشارکت دانش آموزان تأثیو م
موزش از ( در آICT) 0اطالعات و ارتباطات یمعلمان از فناور

در همه گیری  را یاندهیاست که توجه فزا یدور موضوع راه
به  ازیبر ن دیجد قاتی. تحق[5]به خود جلب کرده است کرونا

معلمان از آموزش از راه دور و  اتیدر مورد تجرب شتریدانش ب
 یمدرسه در مورد چگونگ یهامیدر ت زیآم تیموفق یندهایفرآ

ها و ، کارکردها، نقشمقاصد درک متقابل در مورد اهداف، جادیا
و  5هاونی. گر [0، 2]کندیم دیدر آموزش تاک یستگیشا یازهاین

 اریبس تالیجیکنند که تعامل در آموزش دیم دیتاک [5]همکاران
آموزش را با توجه به  یرسد که همکاریبه نظر م و مهم است

 .[2، 0]بخشدیکسب دانش بهبود م
است  ریراه دور امروزه امکان پذاز  یادگیریآموزش از راه دور و 

هستند  یخدمات اضاف نیبه ارائه ا لیاز موسسات ما یاریو بس
-یکاربر فراهم م نیچند یبه آموزش را برا یکه امکان دسترس

که دامنه آن را  یو اطالعات هنگام یارتباط یهایکند. فن آور
پوشش  تیرا در جمع فمختل یآموزش قیکند و عالیم تیتقو

 یندیمعلم فرآ ادراک. را به همراه دارد یمتفاوت یایزادهد، میم
 طیمرتبط با مح دهیپد کی تیاست که به دنبال درک موقع

است. معلمان برخاسته از  یریادگی-یاددهی ندیفرآ ای یآموزش
-خود را از ارائه یآموزش یها، به سرعت دوره22کوویدبحران 

 ستمیاد به س، با اعتمیبه آموزش از راه دور اضطرار یسنت یها
 .[20]دادند ریی( تغVLP) 2یمجاز یریادگی یهاعامل

استفاده شده است،  نهیزم نیدر ا یاگرچه از اصطالحات مختلف
اصطالحات آموزش از راه دور و  ق،یتحق نیاهداف ا یاما برا

و  ،0یمجاز ن،یاز راه دور مترادف با آموزش آنال یریادگی
روش . به هستند 2یکیالکترون یادگیریو  0یکیآموزش الکترون

 وتر،یکامپ ل،یموبا مثل تالیجیتوسط منابع د یریادگیآموزش و 
آموزش  نی. بنابراشود یگفته م یو تبلت، آموزش مجاز نترنتیا

قابل اجراست  ییاست که در هر جا یروش آموزش کی ،یمجاز
از معلمان  ر،یهمه گ یویبا سنار .شود یساده انجام م اریو بس

 نیادامه دهند. ا یمجاز یآموزش یهاطیمحخواسته شد تا در 
به  ابدیادامه  یمجاز طیمح کیتواند در یدوره م کیکه  دهیا

کردند که صرفاً یفکر م یاریبس .[22] شدیتصور م یراحت
است. در  یکاف یسازگار یبرا «نترنتیدوره در ا یبارگذار»
معلمان دغدغه ها و  ،یاجتماع یو شبکه ها ادر رسانه ه جهینت

کردند. دو موضع مشاهده  انیخصوص ب نیظرات خود را در ان
 یریبه کارگ یبرا یعال یرا فرصت یشد. گروه اول آموزش مجاز

( دانستند. گروه دوم در ICTاطالعات و ارتباطات ) یفناور
 رییتغ نیدر کالس در مقابل ا دیجد یهایاستفاده از فناور

و  سیروش تدر نیا ییکردند. استدالل آنها بر عدم کارا اومتمق
همه دانش آموزان  یبه آن برا یو دسترس یدسترس تیقابل

 .[21]متمرکز بود
های متعددی در این راستا انجام شده است از جمله پژوهش

البرزی مضمون  لیها با استفاده از روش تحلداده لیو تحل هیتجز
دو  ،یموضوع یپس از استخراج و دسته بند [23]و محمدی

 نیمشتمل بر مضام رسازندهیغ یچالش ها -2 ریمضمون فراگ
 ،یمجاز یو آموزش در فضا سیتدر یهاسازمان دهنده مهارت

ارتباط معلمان با  ،یمجاز یفضا یهارساختیو ز زاتیتجه
 -1و  یمجاز یمربوط به استفاده از فضا یهاها و نگرشخانواده
-سازمان دهنده فرصت نیسازنده: مشتمل بر مضام یهاچالش

 شدند. ییشناسا یشناختروان یهاو فرصت یآموزش یها
 دهد ینشان م [20]آزاد ی حسنی و غالمها افتههمچنین ی

به  یخود از حضور یآموزش هیرو رییمعلمان در مرحله آغاز تغ
 یمجاز یمعمول خود را در فضا یآموزش یالگو ،یمجاز

در  سیتدر یکیاند و به دانش و اصول پداگوژ کرده یساز هیشب
 یریفراگ ینیبدب ن،یاند. همچن نداشته یتوجه کاف یمجاز یفضا

معلمان  نیدر ب یمجاز یها آموزش یشو اثربخ تیفینسبت به ک
 می( تنظ2سه موضوع را ارائه کرد )نیز  [0] 20فولکمن شد دهید

( فرهنگ 3. )یتیو حما یمشارکت تیری( مد1) سیتدر نهیزم
لمان مع ی. آموزش از راه دور برایو اشتراک گذار یهمکار
به  ازیدهد و نیم شیرا افزا یریادگیدر  یاست، نابرابر ریگوقت

دهد. تجربه معلمان از تعامل و یم شیرا افزا یآموزش انطباق
به  نیآموزش آنال لیبه دل یها به طور کلحرفه ریبا سا یهمکار

نشان   [21] 22زامورا آنتنانو .ابدییشده و کاهش م دهیچالش کش
رصد از پاسخ دهندگان تجربه استفاده از د 20از  شیداد که ب

Moodle ،Google Classroom  وBlackboard  .را داشتند
استفاده از  یموسسه خود برا ازرا  ییها% از معلمان آموزش00

درصد موارد، مؤسسات  20داشتند. و در  یمجاز یبسترها
 یمجاز یریادگی یها اجازه انتخاب بسترهابه آن یآموزش عال

آنها ارتباط، نگرش  یمشکالت اصل ن،یند. عالوه بر ادادیرا م
 آموزان در جلسات کالس بود.آموزان و حضور دانشدانش
 لیخود را بر تسه یها معلمان تالش نیز نشان داد [25] 21رایس

و اصالح مواد  یابیمتمرکز کردند. ارز ها یاز فناور ریاستفاده فراگ
 ین استقالل براخواست نیتنش ب تیریو مد تال؛یجید یآموزش

و  افتهیسازمان  تیبه حما ازیکه ن یها، در حالیانتخاب فناور
به طور کلی مشخص کرد طی پژوهشی  [22]. بنیسیدارد داریپا
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توان مزایای آموزش های مجازی را تداوم یادگیری، بدون  می
آموزان و دانشجویان، ورود  نیاز به حضور فیزیکی دانش

ها برای کمک الهام گرفتن از آن های نوین به آموزش و فناوری
های آینده و همچنین اعطای فرصت تفکر به ارتقاء آموزش نسل

ها ذکر کرد. مجدد به معلمان و اساتید و به روزرسانی دانش آن
های آموزشی در این جهت است که هر  تحول ابزارها و روش

فرد در هر زمان و هر مکان بتواند با امکانات خودش در بازه 
 .کند مشغول یادگیری شود که خودش مشخص می زمانی

دانش  ییعدم آشنا یدغدغه معلمان از آموزش مجازاز دیگر 
عدم  ،یسخره گرفتن آموزش مجاز به ،یآموزان با آموزش مجاز

نبود روش مناسب  ،یدانش آموزان در آموزش مجاز یریدرگ
نبود منابع مناسب، نبود نرم افزار مناسب،  ،یآموزش مجاز ایبر

نبودن محتوا، عدم  ینیمناسب محتوا، ع حیم انتقال صحعد
 تیدر ترب نیناقص والد ریدرگ ز،معلم و دانش آمو میارتباط مستق

محروم  ف،یاز تکال یادیبه دوش گرفتن بخش ز دانش آموزان،
با شروع آموزش  .[20] مدرسه بود یتیشدن دانش آموز از جو ترب

لش های زیادی رو به مجازی در ایران معلمان با دغدغه ها و چا
هدف از انجام این پژوهش واکاوی تجارب و چالش ها  رو شدند.

و مشکالت پیش روی معلمان در گذار از آموزش مجازی در 
زمان کرونا است. با توجه به آنچه بیان شد پژوهشگر درصدد 

تجارب معلمان از گذار به پاسخگویی به این سوال است که 
 ؟چگونه است در دوران کرونا یآموزش مجاز

 

 روش پژوهش
 یپژوهش وهیباشد که به شیم یفیپژوهش از نوع ک نیا

ون  دهیعق( انجام شد. 1002) 23ون منن یریتفس یدارشناسیپد
 ،یریتفس ای کیهرمنوت یفنومنولوژ ای یدارشناسیمنن پد

 را به پژوهشگر دهیپد کی ریمطالعه و تفس ینظامند برا یکریرو
 تجربه که است معلمانی شامل، پژوهش جامعه دهدیم ارائه

 شهر در پژوهش. داشتند گذشته یکسال در را مجازی آموزش
 در کنندگان شرکت. شد انجام 2002-2000  سال در و اهواز

-داده و شدند انتخاب هدفمند گیری نمونه صورت به پژوهش

 مصاحبه معلمان با و یافت ادامه اشباع به رسیدن زمان تا گیری
 استنباط و دیدگاه در تورش رفع منظور به ،بررسی این شد. در
 نمونه ادامه بر افزون اطالعاتی، اشباع تشخیص در خود فردی
 از شده گردآوری هایداده اطالعاتی، اشباع به رسیدن تا گیری

 علوم و شناسی روان حیاتی، آمار استاد سه اختیار در هاآزمودنی
 شده گردآوری اطالعات کفایت تأیید تا و شد داده قرار تربیتی
 یجمع آور یبرایافت.  ادامه گیرینمونه نفر، سه هر توسط

که با توجه به  شد استفاده افتهیساختار مهیاطالعات از مصاحبه ن
پژوهش و متمرکز بر تجارب معلمان از گذار به  یفیسؤاالت ک

 آنالیز برای. شدو اجرا  یزیردر دوران کرونا طرح یآموزش مجاز

 ای رویکرد مرحله شش مضمون لیلتح روش از ها داده

 شامل کردیرو نیااستفاده شد.  "منن ون" تفسیری پدیدارشناسی
 انجام تجربه تیبه ماه یآور یو رو یبررس -2 :بود ریمراحل ز

 یذاتی ها هیتأمل بر درون ما -3تجربه  قیعم یبررس -1شد. 
 حفظ-5 یریتفس یسینگارش و بازنو -0صورت گرفت،  دهیپد

 یریدرگ مطابقت بافت-2و  دهیم و جهت دار با پدرابطه مستحک
 .[20] پژوهشگر، مطالعه با در نظر گرفتن اجزا و کل آن

 

 هایافته
  0درصد( دارای مدرک کارشناسی،  10نفر از معلمان )معادل  1

درصد( دارای مدرک کارشناسی ارشد و  00نفر از معلمان )معادل 
-می دانشجوی دکتریدرصد( دارای  20نفر از معلمان )معادل  2

نفر از  5سال ،  00درصد( زیر  30نفر از معلمان )معادل  3باشد. 
نفر از معلمان  1سال و 50تا  02درصد( بین  50معلمان )معادل 

 معلمان از نفر 2باشد. سال می 50درصد( بیشتر از  10)معادل 
 معادل) معلمان از نفر 0 و ابتدایی اول دوره( درصد 20 معادل)

 .  هستند تدریس به مشغول ابتدایی دوم دوره( درصد 00
 یتریکل یبند شده، دسته ییشناسا هیپا نیبر اساس مضام

 یبند انجام و در قالب پنج مضمون سازماندهنده اول طبقه
سازماندهنده اول را نشان  نیمضام یبند طبقه 2. جدول دندیگرد

 :دهدی م
 

 
 : مضامین سازماندهنده مضامین اول2جدول 

 مضامین پایه ین سازماندهنده اولمضام

 آموزشی

 

 تداوم تحصیل 

 ایجاد فرصت خالقیت 

 حذف یا کاهش امکانات کمک آموزشی 

 عدم تمایل به انجام تکالیف کالسی 

 عدم وجود چارچوب مناسب آموزشی 

 عدم توجه به قدرت و سرعت یادگیری دانش آموزان 

 آموزان توسط معلم ها و تکالیف دانشعدم مشاهده عینی شیوه انجام فعالیت 
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 کاهش انگیزه معلمان 

 آموزانکاهش انگیزه دانش 

 عدم پایبندی به مقررات نظم و انضباط کالسی  

 الزم و مناسب تمرین و تکرار وجود عدم 

 گروهیی هاعدم انجام فعالیت  

 حذف ارتباطات و تعامل  

 اجتماعی

 های شناختی دانش آموزانعدم توجه به ویژگی 

 های کالسی ادی از فعالیتحذف تفریح و ش( 25

 آموزان  به دلیل عدم حضور در فضای آموزشیپرتی دانشافزایش تنبلی و حواس(22

 همدلی با معلمان  

 پذیری و آزادی عمل دانش آموزان انعطاف  

 آموزانهای آموزشی دانشنظارت بیشتر والدین بر تکالیف و فعالیت  

 فرهنگی

 وزشایجاد تجربه جدید برای ذینفعان آم  

 ورود ادبیات آموزش مجازی به نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور  

 حذف کاریزمای ناشی از حضور معلم  

 گذاری بیشتر مسئولیت یادگیری به والدین تغییر و اشتراک  

 اقتصادی
 ورود به کالس آنالینجهت  افزار الزمضرورت تهیه سخت( 10

 کاهش هزینه ایاب و ذهاب( 15

 فنی

 نترنتسرعت کم ای( 12

 وری اطالعات و ارتباطاتاو والدین به فن عدم تسلط کامل معلمان( 10

 عدم جذابیت بصری برخی از ویدیوها یا مطالب ارائه شده( 10

 الدینوای ارتقاء سواد رسانه( 12

 

در مرحله سوم؛ با توجه به مضامین پایه شناسایی شده و 
مضامین بندی دوم در قالب  مضامین سازماندهنده اول، دسته

 ارائه شده است:  1سازماندهنده دوم انجام شد که در جدول 
 

 دهنده دوم مضامین سازمان :1ل جدو

 مضامین سازمان دهنده اول مضامین سازمان دهنده دوم

 -فرهنگی  -اجتماعی - آموزشی  محاسن
 -فنی -اقتصادی 

 فرهنگی- اجتماعی –آموزشی  معایب
 فنی -اقتصادی 

 
سی مضامین پایه و مضامین سازماندهنده اول، در نهایت، با برر

در قالب دو مضموم سازماندهنده دوم، محاسن و معایب، قابل 
 شود:   بندی هستند که توضیحات الزم به تفصیل ارائه می دسته

 

 محاسن  (الف

آموزشی: جلوگیری از عقب ماندگی تحصیلی در زمان (2
مزیت   ،آموزاندانش تعطیالت و ایجاد فرصت خالقیت برای

-های اجتماعی در وضعیت بحرانی میآموزشی استفاده از شبکه

 باشد. 

اجتماعی: والدین همدلی بیشتر با معلمان به دلیل شناخت  (1
-عمل دانش پذیری و آزادیهای شغلی معلمی، انعطافپیچیدگی

های اجتماعی و نظارت بیشتر آموزان  جهت ایفای سایر نقش
آموزان  را از مزایای ی آموزشی دانشهاخود بر تکالیف و فعالیت

 اند. موزش مجازی برشمردهآاجتماعی 
آموزش و ورود  نفعانیذ یبرا دیتجربه جد جادی: ایفرهنگ(3
کشور را از  یرسم تیو ترب میبه نظام تعل یآموزش مجاز اتیادب
کرونا  روسیو وعیدر زمان ش یآموزش مجاز یفرهنگ یایمزا

 . دانندیم
در زمان  ییجوو ذهاب و صرفه ابیا نهیش هز: کاهیاقتصاد (0
  .باشدینوع آموزش م نیا یایاز مزا ،و ذهاب ابیا

 تیبه عنوان مزو معلمان   نیوالد یا : ارتقاء سواد رسانهیفن (5
 ذکر شده است.  یآموزش مجاز

 

  بیمعا ب(
کاهش امکانات  ایمدرسه، حذف  ی: حذف جو آموزشیآموزش (2

از  یناش یکالس فیبه انجام تکال لیعدم تما ،یکمک آموزش



 ستی و همکارشدر
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برنامه )عدم وجود چارچوب مناسب و الزم  ،یفقدان اجبار آموزش
عدم توجه به قدرت و  ،یآموزش یهاجهت برنامه ی(بند و زمان

انجام  وهیش ینیمشاهده ع عدمدانش آموزان،  یریادگیسرعت 
 زهیدانش آموزان توسط معلم، کاهش انگ فیو تکال هاتیفعال

مفهوم رقابت  رییتغ لیدانش آموزان  به دل زهین، کاهش انگمعلما
به مقررات  یبندیکاهش پا د،یجد یآموزش یدر فضا یکالس

مناسب و  نیو عدم وجود تکرار و تمر ینظم و انضباط کالس
آموزش  یبه جا یارائه آموزش مجاز یآموزش بیالزم از معا

 . باشدی چهره م به چهره
حدف ارتباطات و  ،یگروه یهاتیل: حذف انجام فعایاجتماع (1

دانش  یشناخت یهایژگیتعامل با همنوعان، عدم توجه به و
 شیو افزا یکالس یهاتیاز فعال یو شاد حیآموزان، حذف تفر

عدم حضور در  لیدانش آموزان  به دل یپرت و حواس یتنبل
 موزشنوع خاص از آ نیا یاجتماع وبیاز از ع یآموزش یفضا

 ذکر نمودند. 
و در  یمعلمان به آموزش مجاز یبرخ یاعتقادی : بیهنگفر(3
از حضور  یناشی زمایعدم صرف وقت الزم، حذف کار جهینت

به خود،  یریادگی تیمسئول شتریب یگذار و اشتراک رییمعلم، تغ
 یناش یحوصلگی ب وی از پدر و مادر و خستگ یشنو عدم حرف

 وبیع واناز منزل را به عن رونیدرون و ب یهاتیاز فعال
 نمودند.  ذکری اجتماع یهادر شبکه یآموزش مجاز یفرهنگ

ورود به سخت افزار الزم جهت  هی: ضرورت تهیاقتصاد (0
توسط معلمان  یآموزش مجاز یاقتصاد بیاز معا  کالس آنالین

 . دیذکر گرد
عدم تسلط کامل معلمان و  نترنت،یسرعت کم ا نی: والدیفن (5

 یبصر تیتباطات و عدم جذاباطالعات و ار یورابه فن نیوالد
نوع  نیا یفن بیمطالب ارائه شده را از معا ای وهایدیاز و یبرخ

 .دانندی آموزش م
 

 بحث و نتیجه گیری
با بررسی مضامین پایه و مضامین سازماندهنده اول، در قالب دو 

بندی  مضموم سازماندهنده دوم، محاسن و معایب، قابل دسته
 شود:   صیل ارائه میهستند که توضیحات الزم به تف

 

 محاسن  (الف

: جلوگیری از عقب ماندگی تحصیلی در زمان آموزشی( 2

آموزان  مزیت دانش تعطیالت و ایجاد فرصت خالقیت برای
-های اجتماعی در وضعیت بحرانی میآموزشی استفاده از شبکه

 باشد. 

... این شرایط به وجود آمده باعث شده که خالقیت و ابتکار 
ها در منزل به کار گرفته بشه توی زمینه آموزش به بچهها خیلی
 های جالبی رو پیشنهاد بدن.و ایده

در پژوهشی نشان داد  [22]همسو با نتایج این بخش بنیسی
 کرده ایفا را مهمی بسیار نقش همواره بشر زندگی در آموزش

 شکل به بشر نوع پیشرفت نبود، آموزش اگر چراکه است
 رفیع جایگاه به هرگز انسان و فتیا می کاهش گیری چشم

 با متفاوت بسیار امروزه آموزش اما. رسید نمی خود امروزی
 و دانش مرزهای گسترش با. است گذشته قرون در آموزش
 سنتی، هایشیوه آموزشی، تقاضای افزایش همچنین و فناوری

 حتم طور به و نبوده بشر افزون روز نیازهای پاسخگوی
 و مزایا تمام با آن از پس و کرونا راندو در مجازی های آموزش

باشند. همچنین باقری  نیازها این پاسخگوی توانند می معایبشان
 در پژوهشی همسو با نتایج این قسمت نشان داد به [22]دوست

 که معایبی و مزایا تمام با الکترونیکی یادگیری افزونی، روز طور
 پذیرفته اه سازمان در آموزش برای اصلی و عمده روش به دارد
 حضور با سنتی هایآموزش در ضعف نقاط همچنین. است شده

 قابل حد تا الکترونیکی و مجازی هایآموزش وسیله به فیزیکی
 توانمی یافته این تبیین در .است شده داده پوشش توجهی
 چالش تواندمی باال کیفیت با آنالین هایدوره طراحی گفت،

 دیجیتالی محتوای از [10] همکاران و 20لی. باشد برانگیز
 افزودن با الکترونیکی یادگیری سازی انسان  و محور یادگیرنده

 یادگیری و رسانه از غنی یادگیری طریق از بیشتر تعامل
 هایدوره برای که معیارهایی. کند می دفاع جامعه مشارکتی

 دسترسی: از عبارتند اندشده داده تشخیص ضروری موفق آنالین
 و فعال مشارکت یادگیرنده، مثبت تجربه دوره، محتوای به

 بودن مرتبط و طراحی کاری، اخالق همساالن، با همکاری
 نیازهای از بسیاری با انطباق ها،فعالیت و محتوا در تنوع دوره،

 و تکوینی یادگیری ارزشیابی بین تعادل و یادگیرنده، مختلف
 .[5]جمعی

دلیل شناخت با معلمان به  والدین  بیشتر ی: همدلاجتماعی (1

-عمل دانش پذیری و آزادیهای شغلی معلمی، انعطافپیچیدگی

های اجتماعی و نظارت بیشتر آموزان  جهت ایفای سایر نقش
های آموزشی دانش آموزان  را از مزایای خود بر تکالیف و فعالیت

 اند. اجتماعی اموزش مجازی برشمرده
 تجهیزات داد کمبود نشان [12] 25در همین راستا کروسزوسکا

 با ارتباط عدم آموزان، دانش منازل در اطالعات فناوری
 و آموزان دانش انگیزگی بی ها،آن والدین و آموزان دانش

 وجود، این با. بود شده پدیدار کودکان بین در بهداشتی مشکالت
 اشاره آموزش از شکل این مثبت های جنبه از برخی به معلمان
 طول در را ها کالس تا سازد می درقا را هاآن که کردند
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توان گفت، در تبیین این یافته می. کنند برگزار گیری همه
 جمله از تدریس، سنتی های روش به نسبت آنالین تدریس
 را زیادی امکانات آموزان، دانش ارتباط و تعامل انگیزه، افزایش

 تعامل با آنالین محیط یک در آموز دانش انگیزه. دهد می ارائه
 درک یادگیری، از بردن لذت یادگیری، با آموزان دانش لفعا

 تحصیلی عملکرد و آنالین مشارکت یادگیرنده، رضایت یادگیری،
 . است مرتبط

آموزش و ورود  نفعانیذ یبرا دیتجربه جد جادی: ایفرهنگ(3

کشور را از  یرسم تیو ترب میبه نظام تعل یآموزش مجاز اتیادب
کرونا  روسیو وعیر زمان شد یآموزش مجاز یفرهنگ یایمزا

 . دانندیم
های اجتماعی برای شرایط خاص خوب که ...  تدریس در شبکه

آموز از درس عقب نیافته خوبه، ولی روی هم رفته دانش
تر درس آموز عمیقیادگیری حضوری چیز دیگری است و دانش

یرد و معلم با وسایل کمک آموزشی خیلی شیواتر گرا یاد می
 د. دهآموزش می

 آموزان و معلمان ایجاد شده...تجربه جدید برای اولیاء، دانش
در  ییجو و ذهاب و صرفه ابیا نهی: از کاهش هزیاقتصاد (0

  باشدینوع آموزش م نیا یایو ذهاب از مزا ابیزمان ا
-آموزان را جابجا کنند خیلی از خانوادهها دانشالزم نبود صبح... 

 اب راضی بودند.ها بابت کاهش هزینه ایاب و ذه
در تبیین این یافته می توان گفت در آموزش مجازی به دلیل از 
بین رفتن مسافت های مکانی، امکان بهره مندی یادگیرندگان از 
آموزش توسط معلمانی که در نواحی دیگر هستند میسر می 

 شود.

به عنوان و معلمان   نیوالد یا : ارتقاء سواد رسانهیفن (5

 شده است.  ذکر یآموزش مجاز تیمز

.... آموزش مجازی باعث شد که خیلی از والدین  که تا قبل از 
آموزش مجازی میونه ای با اینترنت و شبکه های اجتماعی 

 نداشتن کار کردن با نرم افزار ها و اپلیکیشن هارو یاد بگیرن...
 معلمان نهادی، حمایت به توجه با ( نشان داد1011) [11]22چان

 داشتند، نیاز موقع به فنی پشتیبانی به تر ینپای آوری فن سواد با
 مبتکر خود آنالین تدریس های شیوه در که معلمانی که حالی در

 تواند نمی تنهایی به اطالعات فناوری پشتیبانی که دریافتند بودند
 شد مشخص همچنین. کند برطرف را آنها نیازهای کامل طور به
 تحت گیری ههم از پس آنالین تدریس از معلمان پذیرش که

در  .است آنالین آموزش سودمندی مورد در آنها اعتقاد تأثیر
 سازی غنی پتانسیل آنالین توان گفت، منابعتببین این یافته می

 دارند را آموزاندانش یادگیری ارتقای و درس کالس هایمحیط
  .مشارکتی و باال کیفیت با آنالین یادگیری تجربیات ارائه با
 

  بیمعا ب(

کاهش  ایمدرسه، حذف  ی: حذف جو آموزشیزشآمو (2

 یکالس فیبه انجام تکال لیعدم تما ،یامکانات کمک آموزش
عدم وجود چارچوب مناسب و الزم  ،یاز فقدان اجبار آموزش یناش

عدم توجه به  ،یآموزش یهاجهت برنامه ی(بند برنامه و زمان)
 وهیش ینیمشاهده ع عدمدانش آموزان،  یریادگیقدرت و سرعت 

دانش آموزان توسط معلم، کاهش  فیو تکال هاتیانجام فعال
مفهوم  رییتغ لیآموزان  به دلدانش زهیمعلمان، کاهش انگ زهیانگ

به  یبندیکاهش پا د،یجد یآموزش یدر فضا یرقابت کالس
 نیو عدم وجود تکرار و تمر یمقررات نظم و انضباط کالس

 یبه جا یجازارائه آموزش م یآموزش بیمناسب و الزم از معا
 . باشدیچهره م به آموزش چهره

... وقتی الزمه توی درس علوم، چیزهایی رو آزمایش کنند یا با 
وسایل مخصوصی کار کنند توی خونه که این امکانات وجود 

 نداره...  

... بودن اولیایی که حتی امکانات جزیی استفاده از چنین سبک 
 هایی رو نداشتن آموزش

در پژوهشی دغدغه  [20]سو با نتایج احمدیدر همین راستا هم
 با آموزاندانش آشنایی معلمان را در آموزش مجازی عدم

 درگیری عدم مجازی، آموزش گرفتن سخره مجازی،به آموزش
 آموزش برای مناسب روش نبود مجازی، آموزش در آموزاندانش

 انتقال عدم مناسب، افزارنرم نبود مناسب، منابع نبود مجازی،
 مستقیم ارتباط عدم محتوا، نبودن عینی محتوا، مناسب صحیح

آموزان، دانش تربیت در والدین ناقص آموز،درگیریدانش و معلم
 آموزدانش شدن محروم تکالیف، از زیادی بخش گرفتن دوش به
 اعالم کرد. مدرسه تربیتی جو از

. همکاران و 20سونگ گفته توان گفت، بهدر تبیین این یافته می
 با افراد آن در که است اجتماعی محیط یک کالس حیطم ،[13]

-می رابطه ایجاد... " حال، این با. کنندمی برقرار ارتباط یکدیگر

-نشانه زیرا باشد، دشوار حدودی تا آنالین هایکالس در تواند

 ایجاد هستند. محدود غیرکالمی اطالعات و اجتماعی های
 با بودن هم» احساس»... یا اجتماعی حضور مستلزم روابط

 است «دیگری

حدف ارتباطات و  ،یگروه یتهای: حذف انجام فعالیاجتماع (1

دانش  یشناخت یهایژگیتعامل با همنوعان، عدم توجه به و
 شیو افزا یکالس یهاتیاز فعال یو شاد حیآموزان، حذف تفر

 یعدم حضور در فضا لیآموزان  به دلدانش یپرت و حواس یتنبل
ذکر  موزشنوع خاص از آ نیا یاجتماع وبیاز از ع یآموزش

 نمودند. 
گاهی اوقات کنند ساعت مقرر رو رعایت نمیوالدین ... معموال  

ساعت آموزش مجازی رو جزو  آوردند،ی واهی میبهانه
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ها چون زمان آموزش اولویتهای مدرس نیست. در مورد آموزش
 گاهاً نداشت.محدود هست اثربخشی الزم رو 

در پژوهشی  [10]کرباسدهی وهش حاضر رهبرهمسو با نتایج پژ
آموزش و پرورش یکی از عوامل مهم توسعه و نشان داد 

پیشرفت هر کشوری است. مانند دیگر کشورها، فاصله اجتماعی 
شود  های حضوری در مدارس دنبال می در ایران با تعطیلی دوره

دارد تا برای  و این امر مقامات آموزشی کشور ما را بر آن می
های جدید و مجازی و همچنین برگزاری  س به شیوهتدری

همچنین البرزی و محمدی ریزی کنند.  امتحانات آنالین برنامه
 مضمون دو موضوعی، بندی دسته و استخراج از پس [23]

 سازمان مضامین بر مشتمل غیرسازنده: هایچالش -2 فراگیر
 مجازی، فضای در آموزش و تدریس هایمهارت دهنده

 با معلمان ارتباط مجازی، فضای هایزیرساخت و تجهیزات
 -1 و مجازی فضای از استفاده به مربوط هاینگرش و هاخانواده
-فرصت دهنده سازمان مضامین بر مشتمل: سازنده های چالش

در . شدند شناسایی شناختی روان هایفرصت و آموزشی های
 مزیت نیز آنالین هایتوان گفت، دورهتبیین این یافته می

 آموزاندانش ویژه به آموزان، زبان از برخی برای را شخصیم
 . کندمی فراهم خجالتی

و در  یمعلمان به آموزش مجاز یبرخ یاعتقادی : بیفرهنگ-0

از حضور  یناشی زمایعدم صرف وقت الزم، حذف کار جهینت
به خود،  یریادگی تیمسئول شتریب یگذار و اشتراک رییمعلم، تغ

 یناش یحوصلگی ب وی و مادر و خستگاز پدر  یشنو عدم حرف
 یفرهنگ وبیع واناز منزل را به عن رونیدرون و ب یتهایاز فعال

 نمودند.  ذکری اجتماع یها در شبکه یآموزش مجاز
گیرد، کالس رقابتی وقتی معلم باشد دانش آموز بهتر یاد می

 هست اما فضای مجازی کمتر این امکان را دارد. 
 خواد،یها مرو از بچه یکار هیم معل یکالس، وقت ی... تو

انجام بدن، اما  هیاول باشن و کار رو زودتر از بق خوانیهمشون م
اون حس رقابت وجود  گهید ننیبیکه دارن اموزش م ینجویا

-یبا هم تو گروه معلمشون کل م یاگهیجور د هینداره، البته 
چشم و  شتریب نجایاما اون حس و حال کالس رو نداره، ا ندازن

 ...  یشده تا رقابت سازنده کالس یم چشمه
 مشکالت که داد نشان [15]اردکانی در همین راستا مصیبی

 از متفاوت تنها نه کرونا، ویروس شیوع دوران در مجازی آموزش
 آمادگی عدم دلیل به بلکه، است؛ حضوری آموزش مشکالت

 نیز بیشتری گستردگی مشکالت، این با مواجهه برای هاخانواده
در تبیین این . دارند این از پیش مجازی هایآموزش به نسبت

 به صرفاً پساکرونا اجتماعی های آسیب توان گفتیافته می
 های مهارت بلکه شود، نمی محدود استرس و خلقی مشکالت

 قرار تأثیر تحت هم را نوجوانان و کودکان یادگیری و زندگی

 که دارند تاکید تربیتی و آموزشی حوزه کارشناسان است، داده
 با ارتباطات کاهش دلیل به اجتماعی یادگیری و ارتباطی نقص

 به مداوم دسترسی مقابل در و مدرسه از دوری و همساالن
 به وابستگی دلیل به گیری گوشه و مجازی صفحات و ها شبکه
-دانش جان و جسم بر ناپذیری جبران اثرات مجازی فضای

  .است گذاشته جای به آموزان

سخت افزار الزم جهت استفاده از  هیرورت ته: ضیاقتصاد-5

شاغل  نیوالد ژهیبه و نیوالد یگذار و وقت یاجتماع یها شبکه
 . دیتوسط معلمان ذکر گرد یآموزش مجاز یاقتصاد بیاز معا

... در بعضی از خانواده ها گه چند فرزند دانش آموز داشتند از 
نبود و  نظر مالی تهیه گوشی برای هرکدام بچه ها امکان پذیر

 بچه ها نوبتی از گوشی استفاده می کردند....
 نشان دادند جبران [12]همسو با نتایج پژوهش عباسی و حجازی

 پذیری مسئولیت افزایش قرنطینه، ایام در تحصیلی افتادگی عقب
 آموزان، دانش یادگیری-یاددهی فرآیند با اولیا بیشتر درگیری و

 ایجاد جدید، اطالعات ارائه و اطالعات انتقال سرعت افزایش
 شدن شناخته ای، رسانه سواد ارتقاء برای معلمان در انگیزه

 اشتراک به برای ای زمینه شدن فراهم و خالق و توانمند معلمان
 پذیری مسئولیت افزایش معلمان، تجارب و ها فایل گذاشتن
 از استفاده بودن برانگیزاننده و جذاب بیشتر، مطالعه برای معلمان

درس را  به آموزان دانش کردن مند عالقه آموزان، انشد برای آن
 فراهم کرد.

 ویروس گیری همه از سال گفت، سه توانمی یافته این تبیین در
 درس کالس و مدارس در آموزان دانش نیافتن حضور و کرونا

 نظام جای به والدین به بیشتر وابستگی تحصیلی، افت. گذرد می
 از آموزان دانش در ماعیاجت های ناهنجاری بروز و آموزشی
 از والدین نگرانی میان این در اما است مجازی آموزش حواشی
 آموزش آینده تبعات از مسئوالن نگرانی و فرزندان سالمت
  .است منطقی و بجا دو هر تربیت و تعلیم نظام برای مجازی

عدم تسلط کامل معلمان و  نترنت،یسرعت کم ا نی: والدیفن (2

اطالعات و ارتباطات، استفاده معلمان از  یورابه فن نیوالد
 وهایدیاز و یبرخ یبصر تیمعلمان و عدم جذاب گرید یدئوهایو
 .دانندی نوع آموزش م نیا یفن بیمطالب ارائه شده را از معا ای

های بصری بسیار در آموزش به این صورت ... کمبود جاذبه
گردد و به نوعی باعث کالفه شدن و عدم جذب احساس می

 شود...  ک به درس میکود

ها چه مجازی و چه از طریق تلویزیون برای ... کال  این آموزش
 ها مثل قبل جذابیت نداره...  بچه

-... تکالیف فارسی رو به سختی و با صرف زمان بسیار زیاد می

ها رو به زور باید مجبورش کنم تا نگاه کنه .روزهای نویسه.کلیپ
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کرد ولی رو چندبار نگاه می اول خیلی براش جذاب بود و همه
 عالقه شده و براش جذاب نیست...مدتیه که بی

 در نشان دادند معلمان [20]آزاد غالم و در همین راستا حسنی
 مجازی، به حضوری از خود آموزشی رویه تغییر آغاز مرحله
 سازی شبیه مجازی فضای در را خود معمول آموزشی الگوی
 فضای در تدریس گوژیکیپدا اصول و دانش به و اند کرده

 نسبت فراگیری بدبینی همچنین،. اند نداشته کافی توجه مجازی
 دیده معلمان بین در مجازی های آموزش اثربخشی و کیفیت به

 .شد
 مزایای آنالین آموزش چه گفت، اگر توانمی یافته این تبیین در

 البته. گرفت نادیده توان نمی نیز را آن معایب اما دارد، زیادی
 یکی. هستند شدن حل قابل زمان مرور به معایب این از یاریبس
 اکثر در ها زیرساخت آمادگی عدم آنالین آموزش مشکالت از

 پلتفرم یک در آموزان دانش عظیم خیل پوشش. است کشورها
 حال این با. دارد کاملی های زیرساخت به نیاز آموزش برای

 را کشورها از بسیاری در پرورش و آموزش نظام کرونا پاندمی
 را خود آنالین آموزش های زیرساخت ناچار به تا کرد مجبور
 آنالین آموزشی های پلتفرم به دشوار اتصال. بخشند بهبود

 مدارس در مجازی آموزش مشکالت ترین اصلی از یکی مدارس
 .بود ها دانشگاه و

اهواز انجام شده است  شهر ابتدایی مقطع این مطالعه در مدارس
یم نتایج به دیگر جوامع باید با احتیاط صورت پذیرد. بنابراین تعم

 در ای رسانه چند محتوای ارائه و طراحی با شودمی پیشنهاد
 آموزش فرآیند در یادگیرندگان مشارکت بتوان مجازی، آموزش

یکی از  .داد افزایش را آنان یادگیری میزان و برده باال را
 ای آنالینه های مهم و اساسی برای جلسات و کالس مولفه

اگر شما یک معلم کالس آنالین  شودمی پیشنهاد است. بازخورد
هستید، باید بدانید که بازخورد شما به ایجاد یک تجربه یادگیری 

کند. توجه  الکترونیک آموزنده، جذاب و انگیزشی کمک می
داشته باشید که در طول فرآیند آموزش الکترونیک، بازخورد 

اشد و در اولین فرصت ارائه شود. در باید مداوم و مستمر ب معلم
دهند که  توانند به راحتی تشخیص این صورت دانش پذیران می

 .های خود را بهبود دهند باید کدام رفتارها یا مهارت
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