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 چکیده
یادگیری است و این مهم با  -های اصلی معلمان در مبحث یاددهیترین دغدغهامروزه آموزش مجازی یکی از مهم

 ی ابتداییپژوهش حاضر با هدف مواجهه معلمان دورهاست. تنیده شدهکرونا و پایداری آن درهمشیوع یکباره ویروس 

 برای بهینه شدن آن صورت گرفت. حسب تجربه زیسته معلمان ابتداییمطرح شده بربا آموزش مجازی و راهکارهای 

، وهشمشارکت کنندگان بالقوه پژاتخاذ گردید.  توصیفیکیفی و روش پدیدارشناسی  رویکردبرای انجام این پژوهش، 

صورت ها بهصورت هدفمند و مصاحبهبهها انتخاب آنی ابتدایی شهرستان قشم بوده است که معلمان دوره تمامیشامل 

با دهنده و پایه مضامین فراگیر، سازماناند. نفر انتخاب شده 15چنین با اشباع نظری، تعداد نیمه ساختاریافته و هم

فراگیر، شش مضمون مضمون  دوهای این پژوهش شامل ای کالیزی مشخص گردید. یافتهرحلهکدگذاری هفت م

ها و ی ابتدایی دچار ابهام در نقشمعلمان دوره حاکی از آن است که نتایجمضمون پایه بود.  54دهنده و سازمان

و ادراک  ی تعمیم فهمدهندهبه نوعی بازتاب هاآنکارکردهای آموزش مجازی هستند و راهکارهای اتخاذ شده از سوی 

یم معلمان هلذا در این راستا ضروری است بستری جهت تفباشد. از یادگیری در آموزش حضوری به مجازی می هاآن

 آموزان ابتداییهای آن جهت یادگیری دانشها و کارکردهای آموزش مجازی و همچنین محدودیتابتدایی نسبت به نقش

 فراهم گردد.
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 مقدمه

ای نیز در سراسر جهان به طور فزاینده الکترونیکیهای جدید، آموزش ژیدر پرتو ظهور تکنولو

است. اصطالح آموزش الکترونیکی، شامل لیست بزرگی از کاربردها و عملکردها ت در حال پیشرف

آموزان از آزادی در که در آن معلمان و دانش 1ناهمزمان طور کلی به دو دسته آموزشباشد که بهمی

که از طریق ابزارهایی نظیر ویدئو  2همزمان آموزشمند هستند و همچنین بهره یپاسخگویی بیشتر

چنین آموزش هم (.Liontas ،2021) گیرد، تقسیم شده استصورت می 4های گفتگواتاق و 3کنفرانس

تدریس و یادگیری مجازی (. Kia ،2010) شودنیز شناخته میآموزش مجازی  الکترونیک گاه با نام

ای است که در واقع نوعی از آموزش است که مبتنی بر اینترنت است و طراحی آن به گونه

 (.Sadiku ،2018) توانند به آن دسترسی پیدا کنندمیهر زمان و مکانی یادگیرندگان در 

مهم تحصیلی در آموزش مجازی با های وان یکی از دورهنی ابتدایی به عدورهدر این راستا 

ابتدایی  های معلمانها عمده چالشز پژوهشبرخی ا رو است.ای روبهها و مشکالت عدیدهچالش

های نوین تدریس در فضای مجازی، آشنا نبودن با عدم آشنایی با روش در آموزش مجازی را شامل

گیر بودن آموزش مجازی برای معلمان، نداشتن های سنجش و ارزشیابی درفضای مجازی، وقتروش

 اندبیان کرده های الزم برای تولید محتوا و نداشتن محیط مناسب برای انجام تدریس مجازیمهارت

کنند که عمده بیان می Aliyyah et al (2020) چنینهم(. 2021تأملی، )دهقانی، آزاددوالبی و 

مان، معل محدود یرو هستند شامل: تجربههایی که معلمان ابتدایی در آموزش مجازی با آن روبهچالش

موانع فنی )زیرساختی( در  آموزان به آموزش مجازی و میزان مشارکت آنان وعادت نداشتن دانش

 باشدمجازی میی آموزش زمینه

ن در آموزش های معلماهای صورت گرفته، عمده چالشبندی برخی از پژوهشبا مرور و جمع

فنی معلمان در آموزش  -های تخصصیمهارت های مربوط بهچالش -1 مجازی بدین قرار است:

آموز معضالت تعامل بین دانش -3 های فراگیرانهای مربوط به ارزشیابی از آموختهچالش -2 مجازی

 های زیرساختیچالش -5نگرش منفی نسبت به آموزش مجازی و جدی نگرفتن آن  -4و معلم 

؛ البرزی و 2021پور، ؛ دهقانی و عظیمAliyyah et al ،2020؛ 2021آزاددوالبی و تأملی، )دهقانی، 

ی نوبههای بیان شده به از آن جایی که هر کدام از چالش (.Lepp et al ،2021 ؛ 2021همکاران؛ 

 هاتوانند جریان آموزش مجازی را تحت تأثیر قرار دهند، الزم است راهکارهایی در قبال آنخود می

رحی طی ابتدایی و متوسطه اول در کشور چین برای افزایش سواد اطالعاتی معلمان دوره اتخاذ گردد.

ده برای خود بنیان عاتی داای یک پایگاه اطالهر مدرسه -1 :سازی شد که بدین صورت بودپیاده

                                                           
1. Asynchronous instruction 

2. Synchronous instruction 

3. Videoconferencing 
4. Chat Rooms 
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ای مجازی به گونه آموزشی بسترساختن یک  -2 ،شدرسانی میکه این پایگاه دائماً به روزنهاد می

پیش ببرند و از طرف دیگر فراگیران تشویق به مشارکت و در آن معلمان فعالیت تدریس خود را که 

این قسمت راهکارهایی جهت آموزش هدفمند سواد اطالعاتی که در  -3 ،های پژوهشی شوندفعالیت

چنین ایجاد توانایی های فنی معلم مثل کار با ابزارهای جدید فناوری اطالعات و همارتقای مهارت

جذب منابع  -4 ،آموزاندر معلمان جهت تجزیه و تحلیل اطالعات مناسب با توجه وضعیت دانش

، JU & YU) جهیزات مناسبکننده جهت ابزارهای تدریس مجازی و تهای راهنماییسیاستمالی و 

و راهکارهایی  مبتنی بودههای فنی و تخصصی معلمان این طرح بیشتر بر ارتقای مهارت (.2020

 چنین نقشهای فراگیران و همآموز، ارزشیابی از آموختهثر بین معلم و دانشؤجهت ایجاد تعامل م

    .کردنمی تعیین را والدین

 "1programPD"ای تحت عنوان برنامه ژاپن و متوسطه اولی ابتدایی در برخی از مدارس دوره

کنندگان بیشتر از طریق ابزارهای ارتباطی از راه به کار گرفته شد که تعامل بین مدرسان و شرکت

اف داد و از اهدها، تاالرهای گفتمان آنالین و ابزارهای کنفرانس ویدیویی افزایش میدور مانند ایمیل

چنین آموختن دانش وقت خود و هم یریزی برامعلمان نسبت به برنامه بود کهاین مهم این برنامه 

نکات قوت این برنامه آن بود که بستری جهت  دیگر پذیر باشند و ازهای جدید انعطافو مهارت

کشور  2در شهر اولو(. Murai & Muramatsu ،2020) کمک معلمان به یکدیگر فراهم شده بود

ی فراهم شده بود بستر کنندبیان می Iivari, Sharma & Ventä-Olkkonen (2020)چنانچه  فنالند

لم کردند، بدین صورت که مثالً دو معابتدایی به صورت دو نفری با یکدیگر کار می که در آن معلمان

کدیگر از این طریق بر کار یگذاشتند و محیط مجازی کار خود را با یکدیگر به اشتراک می پنجم پایه

ی ذکر شده در هر دو برنامه نمودند.می و جهت بهبود کار یکدیگر پیشنهاداتی را مطرح نظارت

نسبت به  Iivari, Sharma & Ventä-Olkkonen  (2020)و Murai & Muramatsu  (2020)توسط

و عمده تأکید بر  است ای نشدهاشارهها و نقش والدین آنهای فراگیران ی ارزشیابی از آموختهنحوه

  .باشدآموزان میتقویت تعامل و همکاری بین معلمان و دانش

 آمریکا، ی ابتداییکنند در برخی از مدارس دورهبیان می Anderson & Hira (2020)چنانچه 

طراحی تکالیف جدید خالقانه:  -1کنند: می استفاده از دو روش اصلی در آموزش مجازیمعلمان 

 آموزان با یکدیگری تکالیف به دانشی ارائهدر این قسمت معلمان به صورت گروهی در مورد نحوه

محور استفاده پرداختند و تا حد امکان از تکالیف عملکردی و پروژهبه بحث و تبادل نظر می

ان با استفاده از هر وسیله ارتباطی الزم: معلمان از آموزبرقراری تماس مداوم با دانش -2نمودند می

کردند آموزان استفاده میی ارتباطی که در دسترس داشتند جهت تماس و تعامل با دانشهر وسیله

                                                           
1. Professional Development program 
2. Oulu 
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ها به طوری که آن کردندآموزان دریغ نمیاز دادن شماره تماس خود به دانشحتی به طوری که آنها 

دایی ی ابتمعلمان دوره شد . طبق آنچه بیاننمودندن را نیز ایفا میآموزابه نوعی نقش والدین دانش

عالوه بر داشتن نکات قوت معلمان ژاپنی و فنالندی تا حدود زیادی بر چالش ارزشیابی از آمریکا 

هر  بودند محور، فائق آمدههای فراگیران به خاطر تعیین کردن تکالیف عملکردی و پروژهآموخته

  .ای نشده استاشارهآموزان نقش والدین دانش به چند در این پژوهش

ای نشده بود که در به نقش والدین در امر آموزش مجازی چندان اشارهشد در مواردی که ذکر 

 "1LTP" شود که اصطالحاً اشارهی ابتدایی هنگ کنگ ی مدارس دورهاین راستا جای دارد به برنامه

و ویژگی بارز آن نقش مهم والدین در آموزش مجازی است؛ در این راستا مدیران  شدنامیده می

های حضوری، جلسات توجیهی الزم را گیری کرونا و تعطیلی کالسمدارس از همان اوایل همه

ی تدریس و از شیوهجهت تنوع کردند، معلمان می برگزاردرخصوص آموزش مجازی برای والدین 

، معلمان به صورت مرتب با والدین در نمودنداستفاده می 4و ترکیبی 3مان، ناهمز2یادگیری همزمان

ا در ر آموزان، پاسخ تکالیفت بر دانشارتباط بودند و مثالً جهت کمک به والدین در خصوص نظار

 آموزان، خود نیزثر بر دانشه بر نظارت مؤدادند که به مرور زمان والدین عالواختیار والدین قرار می

 زارهاییافاز نرم ان با استفادهچنین معلمتکالیف درسی مشخص کنند و هم آنها توانستند برایمی

ایش آموزان را افزنمودند تا حدامکان تعامل بین دانشگو سعی میچون وب کنفرانس و ابزارهای گفت

 (.Ng et al ،2020) دهند

تنها به راهکارها و تصمیمات اتخاذ شده در  ،شده ذکر هایهر کدام از پژوهشرسد به نظر می

اند و به ابعاد مواجهه معلمان ابتدایی نسبت به های آموزشی معلمان پرداختهتوسعه مهارتقبال 

کافی توجه  ،انداتخاذ نموده ضروری دانسته و ها در عملآموزش مجازی و راهکارهایی که آن

تدایی ببیان داشت که با توجه به آن که غالب معلمان ادر باب اهمیت پژوهش حاضر باید  .اندننموده

الزم است از طریق اتخاذ  ،اندمحدود یا فاقد هرگونه تجربه در زمینه آموزش مجازی بوده تجربه

ها مورد بررسی مدت در زمینه مواجهه و اقدامات آن ها در خالل اینرویکرد کیفی تجارب زیسته آن

 به شناخت مطلوبی از وضعیت فعلی آموزش مجازی دست یافت.قرار گیرد تا در پرتو آن بتوان 

جازی در زمینه آموزش م یی مطلوبزمینهبا توجه به آن که پیش معلمپژوهشگر نیز در نقش همچنین، 

 دغدغه لذا است. مواجه بوده در زمینه تدریس مجازی خویش اینداشته و همواره با مشکالت عدیده

ه خود ک ازی با موضوعات و مسائل مختلفیمج موزش و تدریسآ یافتن بهترین راهکارها در فرایند

ین همچن دکن هئارامناسبی هر کدام بسته به شرایط راهکار داشته و جهت بودند را مواجه  و همکاران

                                                           
1. Long Term Plan 

2. Synchronous  

3. Asynchronous 
4. Blended 
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 Murai؛ Iivari, Sharma & Ventä-Olkkonen ،2020؛  Ng et al ،2020) نظیر هایبا مرور پژوهش

& Muramatsu ،2020 ،لذا در . شودنیز این خأل پژوهشی دیده می( 2021؛ مرادی و ضرغامی همراه

ی ابتدایی با نحوه مواجهه معلمان دوره -1شود؟ های زیر پاسخ داده میپژوهش حاضر به سؤال

های درسی در ی ابتدایی برای اجرای بهینه برنامهمعلمان دوره -2آموزش مجازی چگونه است؟، 

 .؟اندآموزش مجازی چه راهکارهایی اتخاذ کرده

 

 پژوهش شناسیروش
ی ابتدایی با آموزش مجازی با توجه به این که هدف پژوهش حاضر واکاوی مواجهه معلمان دوره

ها برای بهینه شدن آن بود، به همین دلیل رویکرد کیفی و از نوع پدیدارشناسی و راهکارهای آن

ازی افراد را در بستر شرایط مجزیسته تجربیات ماهیت و ذات تا  مورد استفاده قرار گرفت 1توصیفی

 . به شکلی عمیق مورد توصیف و تبیین قراردهد

-1400به منظور انجام پژوهش از بین معلمان دوره ابتدایی شهرستان قشم در سال تحصیلی 

 گیریدادند با استفاده از شیوه نمونهحاضر را تشکیل میمشارکت کنندگان بالقوه پژوهش که  1399

هدفمند، آن دسته از معلمان برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند که دارای حداقل دو سال سابقه 

ابزار  بودند.کرونا  گیریی ابتدایی و تجربه تدریس در آموزش حضوری قبل از همهدر دوره تدریس

پدیدارشناسی مانند بیشتر تحقیقات کیفی، از طریق ها در روش مورد استفاده جهت گردآوری داده

کنندگان با ایشان در چند دلیل محدودیت زمانی برخی از مشارکت)به های عمیق و چندگانهمصاحبه

کنندگان است. بعد از مشخص شدن چارچوب اولیه و سؤاالت با مشارکت نوبت مصاحبه شد(

قیهی، پور و ف)قدوسی، موسی اندموردنظر زیسته د که با پدیدهرو، محقق به سراغ کسانی میپژوهش

دا پیادامه ها مصاحبهمعلم به اشباع رسید و با چهار نفر نیز جهت اطمینان  11پژوهشگر با  (.2017

هدف از پژوهش،  را همچون: یکسری از اصول اولیه مصاحبه مصاحبه، پژوهشگر ی. در ابتداکرد

دگان کننامکان خاتمه دادن به همکاری با توجه به نظر مشارکتکننده و محرمانه بودن افراد مشارکت

سازی شده، مشارکت کنندگان قادر پایان مصاحبه و بررسی نظرات پیاده . همچنین دررا اظهار نمود

هت ج ،هابعد از مصاحبه تمامی دادهرا حذف نمایند.  ها بودهایی که متناقض با نظر آنقسمت بودند

  .قرار گرفتند واکاویمورد   MAXQDAافزارتوسط پژوهشگر با نرمو سازی تحلیل و بررسی پیاده

 مورد استفاده قرار گرفت ای کالیزیهفت مرحله روشها تجزیه و تحلیل دادهدر ادامه، جهت 

 Wirihana et) ها را آشکار کننددهد تا مضامین و روابط درهم تنیده آنکه به پژوهشگران امکان می

al ،2018)  :استخراج عبارات مهم؛  .2 ؛کنندگانی شرکتتوصیفات همه .1که شامل مراحل زیر است

                                                           
1. Descriptive phenomenological 
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. تلفیق 5 ؛ایجاد شده مضامین دهی مفاهیم درون. سازمان4 بندی معانی از عبارات مهم؛فرمول .3

از پدیده مورد پژوهش و حذف توصیفات توصیف جامع  .6ها با موضوع پژوهش حاضر؛ یافته

ها ها از آنو در مورد یافته کنندگان جهت اعتباریابی؛بازگرداندن نتایج پژوهشی به شرکت .7 اضافی؛

ها دو مضمون فراگیر، با تجزیه و تحلیل داده (.2011)پاشایی، نیکبخت و کریمی،  شدسؤال پرسیده 

 هها از شیوبرای اعتباریابی داده مضمون پایه شناسایی گردید. 54دهنده و شش مضمون سازمان

ها )ممیز بازرسی و بازبینی در زمان کدگذاری، استفاده از نظرات همکاران پژوهشی و تأیید آن

در شیوه  (.2018)رضاپور نصرآباد،  استفاده شد در میدان پژوهش بیرونی( و درگیری طوالنی مدت

ت ابازرسی و بازبینی در زمان کدگذاری بدست آمده برای جلوگیری از بدفهمی پژوهشگران، اطالع

کنندگان نشان داده شد و مورد تأیید آنان قرار گرفت. در استفاده از بدست آمده دوباره به مشارکت

ها از جمعی از اساتید که بر کار پژوهشگران نظارت داشتند، نظرات همکاران پژوهشی و تأیید آن

وع ( درگیر موضاستفاده گردید. عالوه بر این، پژوهشگران مدت زمان نسبتاً طوالنی )حدود پنج ماه

 پژوهش بودند.

 

 های پژوهشیافته
آموزش بهینه  جهتبا هدف مواجهه و راهکارهای معلمان ابتدایی شهرستان قشم  پژوهش حاضر

های عمیق مصاحبههای پژوهش با توجه به انجام شده است. داده گیری کرونامجازی در دوره همه

در پاسخ  هاهیافت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت کهی ابتدایی، نیمه ساختاریافته با معلمان دورهو 

در انواع مختلف مضامین برای آموزش مطلوب و بهینه  معلمانراهکارهای ال مواجهه و سؤبه دو 

 گردد. بندی شده و به شرح ذیل ارائه میدسته

 ی ابتدایی با آموزش مجازی چگونه است؟مواجهه معلمان دورهسؤال اول: 

ها، بر یک مضمون فراگیر، سازی و تحلیل آنپس از انجام مصاحبه و پیاده های پژوهشیافته

 بندی گردید.مضمون پایه دسته 25دهنده و شش مضمون سازمان
  



 

 

 

 

 127                                                                     و ... های درسی در آموزش مجازیمواجهه معلمان با اجرای برنامه

 

 هادر تحلیل داده مضامین پایه شناسایی شده -1جدول 

 هانقل قول مضامین پایه

عدم آشنایی مناسب با ابزارها و 

 های جدیدبرنامه

گیری ویروس کرونا متأسفانه به خاطر ناگهانی بودن همه: »4کننده شماره مشارکت -

 «.هایی که الزمه برا آموزش مجازی بلد باشیم رو یاد بگیریمفرصت نکردیم برنامه

های تدریس عدم آشنایی با روش

 مرتبط با آموزش مجازی

دونیم چجوری توی فضای مجازی تدریس خیلی از ما نمی: »8کننده شماره مشارکت -

بینیم و برداشتمون از تدریس توی آموزان رو به صورت مستقیم نمیکنیم چون دانش

 «حضوریه.فضای مجازی شبیه کالسای 

 چالش در تولید محتوای آموزشی
ان مرتب دارن بهمون فشار از وقتی آموزش مجازی مدیر: »11کننده شماره مشارکت -

 «حتوا داشته باشید.میارن که تولید م

 یک طرفه بودن ارتباط آموزشی
ها سر یه توی مجازی وضعیت جوریه که من و بقیه بچه: »2کننده شماره مشارکت -

 «ینم.بها رو نمیوضیح میدم و بچهساعتی میام و فیلم آموزشی میزارم یا با الیو شاد ت

اینترنت و کاهش صل شدن وقطع و 

 سرعت آن

سرعت اینترنت باید بهتر بشه چون هیچ چیز از دست دادن : »7کننده شماره مشارکت -

 «کنه.زمانی که برای آموزش در نظر گرفتیم رو جبران نمی

جدی نگرفتن ارزشیابی از سوی 

 آموزاندانش

موقع خواستن آموزان موقع امتحان خیلی مواقع هر دانش: »4کننده شماره مشارکت -

 «.شن یا آفالین یا حتی دیدم با چند روز تأخیر امتحان دادن و گفتن نت نداشتیمآنالین می

 در چگونگی مشارکت والدین  ابهام 
دونن توی مسائل درسی چه وقتایی خیلی از والدین نمی: »12کننده شماره مشارکت -

 «ها بیشتر از همیشه بهشون نیاز دارن.بچه

آموزش مجازی از جدی نگرفتن 

 آموزان و والدینسوی دانش

ها به موقع آنالین ها خیلی وقتها خیلی وقتبعضی از بچه: »2کننده شماره مشارکت -

 «ش و جالبیش اینه براشون عادت شده.شن یا حتی میگن که نتشون قطع هستنمی

 مسائل مرتبط با برنامه رسمی شاد
های زیادی داره ولی معلومه برنامه شاد قابلیتاون طور که : »4کننده شماره مشارکت -

 «تونیم از همشون استفاده کنیم.افسوس که به خاطر کند بودنش نمی

آموزان به حال تصور رها شدن دانش

 آموزانخود از سوی والدین و دانش

کنن ها اینطور فکر میرن خیلیها مدرسه نمیچون دیگه بچه: »6کننده شماره مشارکت -

 «ان. به حال خودشون گذاشته شدهآموزان کامالًشکه دان

مشکل در تأثیرگذاری بر شخصیت 

 آموزاندانش

عنوان الگوی خودشون آموزان ما رو بهیه جورایی دانش: »10کننده شماره مشارکت -

 «شناسن ولی اآلن توی آموزش چطور؟.می

ابهام در مشکالت در یادگیری 

 آموزاندانش

ها بودیم، پای تخته ازشون توی کالس حضوری کنار بچه: » 6اره کننده شممشارکت -

ت راحآموزان چه مشکالت درسی دارن خیلی پرسیدیم برا همین فهمیدن این که دانشمی

 «بود ولی اآلن اینجوری نیست.

نداشتن گوشی هوشمند برخی از 

 آموزاندانش

این قدر زیاده که حتی مشکالت مالی بعضی از خانواده »: 11کننده شماره مشارکت -

 «شون بخرن.تونن یه گوشی برا بچهنمی

مشکالت والدین در کمک به 

 آموزان پایه اول و دومدانش

دارن واقعاً به آموز کالس اولی یا دومی والدینی که دانش: »3کننده شماره مشارکت -

 «مشکل مواجه هستن.

چالش در عدم نظارت مستقیم بر 

 ارزشیابیآموزان حین دانش

آموزان ولی اآلن توی حضوری موقع امتحان باالی سر دانش: »4کننده شماره مشارکت -

 «دونیم اون طرف چه خبره؟.ت و نمیاین طوری نیس

آموز در حال دانشفرزند داشتن چند 

 های مختلفتحصیل در پایه

ای دارن و سهی مدرگن چند تا بچهبعضی از والدین مدام می: »7کننده شماره مشارکت -

 «وقت کافی برا کمک به همشون ندارن.



 

 

 

 

 1140ستان تابو  بهار، 32، پیاپی اولازدهم، شمارة دوهای برنامة درسی، دورة پژوهش          128

 

عدم آشنایی با شرایط یادگیری در 

 آموزش مجازی

برداشتمون از تدریس توی فضای مجازی شبیه کالسای : »4کننده شماره مشارکت -

حضوریه و از اون اصولی که باید برا تدریس توی آموزش مجازی استفاده کنیم، آگاهی 

 «آن چنانی نداریم.

آموزان حوصلگی در معلم و دانشبی

 به واسطه عدم تعامل مستقیم

ها خیلی که آموزش برا من و بچهشده نداشتن ارتباط باعث : »1کننده شماره مشارکت -

 .«کننده بشهخسته

بروز چالش و ابهام در مدیریت 

 کالس مجازی

خیلی خوب کنار نمیان آموزان متأسفانه توی این شرایط دانش: »1کننده شماره مشارکت -

 «کنن.واقعاً توی کالس مجازی دارن توجه می چقدرشم که و توی اون لحظه متوجه نمی

 های اینترنتی زیاد بستههزینه
باید شرایطی فراهم که دسترسی به محتوای آموزشی چه توی : »5کننده شماره مشارکت -

 «ها خرج بر نداره.شاد یا غیره برا خانواده

 پنداشتن کیفیت یادگیرینامطلوب 
توی روستامون همه به این وضعیت اعتراض دارن و میگن : »13کننده شماره مشارکت -

 «سواد میشن.هامون دارن بیبچه

 عدم اعتماد به نتایج ارزشیابی
نفر  25برا من تصورش سخته که مثالً توی امتحان ریاضی از : »7کننده شماره مشارکت -

 «و بقیه خوب.نفر خیلی خوب بشن  21

 مشغله زیاد والدین
نباید توی این شرایط توقع داشت که والدین مثل معلم بتونن : »10کننده شماره مشارکت -

 .«کننون شب و روز دارن کار میشها برا امرار معاشهای خودشون کار کنن، بیچارهبا بچه

های عدم آشنایی مناسب با روش

 ارزشیابی

آزمون مداد و کاغذی توی آموزش مجازی مثل حضوری به » :3کننده شماره مشارکت -

 «ای ازش اطالعات آن چنانی نداریم.ههایی دیگهخوره و روشدرد نمی

گرایش شدید به آموزش حضوری در 

 بافت روستایی

متأسفانه توی روستاها چون مردم تصورش از مکان درس : »3کننده شماره مشارکت -

 «گیرن.خیلی آموزش مجازی رو جدی نمیخواندن فقط مدرسه برا همین 
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تری تحت عنوان مضامین بندی کلیدر مرحله دوم مضامین پایه شناسایی شده در دسته

 بندی گردیدند.دهنده و در شش دسته طبقهسازمان

 
 دهنده بندی مضامین پایه حول مضامین سازماندسته -2جدول 

 مضامین پایه دهندهمضامین سازمان

 فنی -های تخصصیمهارت

 های جدیدعدم آشنایی مناسب با ابزارها و برنامه

 عدم آشنایی با شرایط یادگیری در آموزش مجازی

 های تدریس مرتبط با آموزش مجازیعدم آشنایی با روش

 بروز چالش و ابهام در مدیریت کالس مجازی

 چالش در تولید محتوای آموزشی

های ارزشیابی از آموخته

 آموزاندانش

 آموزان حین ارزشیابی چالش در عدم نظارت مستقیم بر دانش

 عدم اعتماد به نتایج ارزشیابی

 آموزانابهام در مشکالت در یادگیری دانش

 های ارزشیابی عدم آشنایی مناسب با روش

 آموزانجدی نگرفتن ارزشیابی از سوی دانش

 آموزانتعامل بین معلم و دانش

 آموزان به واسطه عدم تعامل مستقیمحوصلگی در معلم و دانشبی

 یک طرفه بودن ارتباط آموزشی

 آموزانمشکل در تأثیرگذاری بر شخصیت دانش

 جلب مشارکت والدین

 ابهام در چگونگی مشارکت

 مشغله زیاد والدین

 آموزان پایه اول و دوممشکل در کمک به دانش

 های مختلفآموز در حال تحصیل در پایهدانشداشتن چند فرزند 

نگرش نسبت به آموزش 

 مجازی

 آموزان و والدینجدی نگرفتن آموزش مجازی از سوی دانش

 آموزانآموزان به حال خود از سوی والدین و دانشتصور رها شدن دانش

 گرایش شدید به آموزش حضوری در بافت روستایی

 نامطلوب پنداشتن کیفیت یادگیری  

 های زیرساختیچالش

 قطع و صل شدن اینترنت و کاهش سرعت آن 

 کند بودن سرعت برنامه رسمی شاد

 آموزاننداشتن گوشی هوشمند برخی از دانش

 های اینترنتی زیاد بستههزینه
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معلمان ابتدایی نسبت به دهنده حول مضمون فراگیر مواجهه در مرحله سوم، مضامین سازمان

 بندی گردیدند.آموزش مجازی دسته
 مضمون فراگیردهنده حول محور مضامین سازمان -3جدول 

 دهندهمضامین سازمان مضمون فراگیر

مواجهه معلمان ابتدایی 

 نسبت به آموزش مجازی

 فنی -های تخصصیمهارت

 آموزانهای دانشارزشیابی از آموخته

 آموزاندانش تعامل بین معلم و

 جلب مشارکت والدین

 نگرش نسبت به آموزش مجازی

 های زیرساختیچالش

 

ی ابتدایی چه راهکارهایی برای بهینه شدن آموزش مجازی اتخاذ سؤال دوم: معلمان دوره

 اند؟کرده

ه کبا توجه به شناسایی ابعاد مواجهه معلمان ابتدایی با آموزش مجازی، سعی گردید راهکارهایی 

اند، شناسایی گردد و پس از معلمان ابتدایی در قبال ابعاد مواجهه خود با آموزش مجازی اتخاذ کرده

ها، راهکارهای معلمان ابتدایی در قالب یک مضمون فراگیر، سازی و تحلیل آنانجام مصاحبه و پیاده

 بندی گردید.مضمون پایه دسته 29دهنده و شش مضمون سازمان
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 هاراهکارهای استخراج شده از متن مصاحبه -4جدول 

مضمون 

 فراگیر

مضامین 

 دهندهسازمان
 هانقل قول مضامین پایه

 

های مهارت

 فنی -تخصصی

تقویت باور و نگرش مثبت 

 نسبت به آموزش مجازی

پیش الزمه که این ازمعلمان بیش: »8کننده شماره مشارکت -

ناشی از گوشی همراه رو مدنظر قرار بدن و سعی کنن از خستگی 

 .«انی خودشون رو بیشتر کنترل کنننظر روحی و رو

ی اول بتونن باور و اگه معلمان در وهله: »2کننده شماره مشارکت

 توننتصور خودشون از آموزش مجازی رو اصالح کنند بهتر می

 «هاشون رو تقویت کنند.فعالیت کنند و مهارت

توسعه و تقویت یادگیری 

 خودراهبر

یه معلم قبل از آغاز فعالیت خودش : »5کننده شماره مشارکت -

 ها و تقویتبال برطرف کردن عیبدر آموزش مجازی باید دن

 «های مرتبط با آموزش مجازی بره.مهارت

با توجه متفاوت بودن جوّ کالس : »3کننده شماره مشارکت -

هتر هایی که بدنبال یادگیری روشمجازی نسبت به حضوری بره 

 «بتونه کالس مجازی خودش رو مدیریت کنه.

 گفتمان تعیین وضعیت

 )میان همکارن( در اون جلسات: »5کننده شماره شارکتم -

 « گذاشتیم.هامون رو با هم در میان مینظرات و برنامه

کردیم با مشورت و سعی می: »11کننده شماره مشارکت -

 «همدیگه راهکاری برای اون طرح کنیم.همفکری 

ایجاد بستری جهت به 

گذاری تجارب اشتراک

 آموزشی

 ها و بقیههای پایهخوشبختانه سرگروه: »9کننده شماره مشارکت -

در  مجازیهمکاران اطالعات مفیدی رو در مورد مدیریت کالس 

 «دادن.اختیارمون قرار می

 همکارانتوی گروه مجازی : »4کننده شماره مشارکت -

 «دادن.بهمون ارائه می پیشنهاداتیگفتیم و اونا مشکالتمون رو می

های شرکت فعال در دوره

ضمن خدمت و سایر 

 های آموزشیدوره

های از همون تابستون توی دوره: »2کننده شماره مشارکت -

 «شرکت کنم.حتوا موپرورش مجازی ضمن خدمت آموزش

های هایی که سایر انجمنتوی دوره: »4کننده شماره مشارکت -

 «     ردم.ککردن با هزینه شخصی خودم شرکت میآموزشی برگزار می

استفاده از نظرات و انتقادات 

 والدین 

از  والدینکه   با توجه به شناختی: »8 شمارهکننده مشارکت -

ای ها پیشنهادهتونن برای یادگیری بهتر بچههاشون دارن، میبچه

 «خوبی بدن.

مشکالت  موردوقتی والدین در : »13شماره کننده مشارکت -

ی تونیم متوجه بشیم که کجاها بهمون میگن، بهتر میآموزشی بچه

 «باید بیشتر توجه کنیم. رو کارمون

 های ارزشیابیتنوع در روش

از تکالیف عملکردی، پرسش و پاسخ » :6کننده شماره مشارکت -

خواستم موقع حل سوال ریاضی فیلم بگیرند آنالین یا ازشون می

 .«کنندو برام ارسال 
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ارزشیابی از 

های آموخته

 آموزاندانش

های مختلفی مثل تکلیف از روش» :1شماره کننده مشارکت -

وپاسخ کالسی یا ازشون میخوام کار عملی انجام عملکردی، پرسش

 «بدن و عکسش رو بفرستن.

 بازنگری در هدف ارزشیابی

برای یادگیری بهتر  رو بایدارزشیابی » :2کننده شماره مشارکت -

 «آموزان و برطرف کردن اشکاالت درسیشون انجام بدن.دانش

ها زده نشن اونا رو برای این که بچه: »5کننده شماره مشارکت -

کردم که ارزشیابی برا برطرف کردن اشکاالت درسی مجاب می

 .«هستش

ارجحیت دادن به ارزشیابی 

 تکوینی

بارها اونا رو توجیه کردم که پرسش : » 3کننده شماره مشارکت -

ارزشیابی ماهانه های کالسی یا تکالیف روزانه به اندازه و پاسخ

 «اهمیت دارن.

از طریق پرسش و پاسخ کالسی و : »1کننده شماره مشارکت -

ها عملکردی که خودم  های که حالت کوییز دارن یا آزمونآزمون

 «آموزان آگاه بشم.کردم اشکاالت درسی دانشهم طراحی می

ارزشیابی به وسیله مدیر و 

 سایر همکاران

مهمه که معلمان سعی کنن از بقیه : »7کننده شماره مشارکت -

 .«اونا از کالس ما همکاران هم کمک بگیرن مثالً بازدید

تونن همکاران از طریق ارزشیابی می: »3کننده شماره مشارکت -

 .«خیلی از مسائلی که از دیدمون پنهان مونده رو بگن

 ارزشیابی به وسیله والدین

بدیم  آگاهی )والدین( بهشونالزمه که : »9کننده شماره مشارکت -

 «ها ارزشیابی به عمل بیارن.که چگونه از بچه

والدین به خاطر تماس مستقیم با : »7کننده شماره مشارکت -

 .«  تر از همه ارزشیابی رو انجام بدنتونن راحتها میبچه

امکان انجام خودارزیابی به

 آموزانوسیله دانش

یاد بدیم  آموزان()دانش بهتره به اونا: »10کننده شماره مشارکت -

 «که از خودشون ارزشیابی به عمل بیارن.

هایی که خوب یاد خودشون قسمت: »11کننده شماره مشارکت -

 «نگرفتن رو مشخص کنن و مدام بهم بازخورد بدن.

پذیری در زمان انعطاف

 ارزشیابی

 کردم که زمان انجامسعی می: »12کننده شماره مشارکت -

 «ای باشه که همه بتونن حاضر بشن.ارزشیابی به گونه

آموزان ضعیف که به حمایت به دانش: »3کننده شماره مشارکت -

بیشتری مخصوصًا توی آموزش مجازی نیاز دارن وقت بیشتری 

 «م.دادمیموقع ارزشیابی 

تعامل بین معلم 

 آموزانو دانش

ارتباطات آنالین صوتی و 

 تصویری به صورت منظم

ها تماس تصویری یا صوتی با بچه: »4کننده شماره مشارکت -

 «داشته باشم.

آموزان با توجه به نیاز بیشتر دانش: »9کننده شماره مشارکت -

ابتدایی به تعامل باید با ابزارهای مختلف این امکان رو فراهم 

 .«کنیم

 استفاده مؤثر از زنگ تفریح
موقع زنگ تفریح مسابقه همین : »7کننده شماره مشارکت -

 «ردم.کگذاشتم یا یه انیمشین طنز کوتاه پخش میچیستان می



 

 

 

 

 133                                                                     و ... های درسی در آموزش مجازیمواجهه معلمان با اجرای برنامه

 

ها موقع زنگ تفریح کارهای هنری بچه: »2کننده شماره مشارکت -

 «گذاشتم.دادم، براشون انیمیشن کوتاه میرو نشون می

لزوم توجه بیشتر بر 

های تدریس مبتنی بر روش

 تعامل

ابتدای کالس آنالین یا حین اون : »1کننده شماره مشارکت -

السی های کپرسش و پاسخ کالسی انجام بدم یا برای انجام فعالیت

 .«کردممیبندی ها رو گروهبچه

ضروریه که روش درس دادنمون : »7کننده شماره مشارکت -

 «ن.بشبه خودشون  ه متوجه صمیمیت از طرف معلمجوری باشه ک

آموزان به خاطر دانشتشویق 

 فعال بودن

به صورت مداوم از طریق استیکر : »12کننده شماره مشارکت -

 «کردم.های دیگه تشویقشون میتشویق یا به صورت ویس یا شیوه

توی گروه آموزشی یا توی وضعیت » :6کننده شماره مشارکت -

 «گذاشتم تا انگیزه بگیرن.ها رو میواتساپ خودم فعالیت بچه

مطلوب کردن جوّ کالس 

 مجازی

کنم از طریق حضور و همین سعی می: »5کننده شماره مشارکت -

غیاب، پرسش و پاسخ حین تدریس، مشخص کردن زمان انجام 

 «تکلیف به کالس نظم بدم مثل آموزش حضوری.

همین بهتره از همون شروع کار نسبت : »2کننده شماره مشارکت -

 «بشن. به قوانین کالس مجازی توجیه

جلب مشارکت 

 والدین

های مجازی ایجاد گروه

رسانی مخصوص اطالع

 والدین 

یه گروه توی واتساپ تشکیل دادیم و : »5کننده شماره مشارکت -

 «کردیم.های روز بعد رو اونجا اعالم میهر روز نحوه فعالیت

ها به درخواست والدین، وقت بعضی: »8اره کننده شممشارکت -

 «گذاشتیم.مطالب آموزشی مکمل رو توی گروه میها و فیلم

جلسات مرتب و منظم با 

 والدین 

کنیم هر ماه با والدین به سعی می: »2کننده شماره مشارکت -

 «صورت مرتب و منظم جلساتی داشته باشیم.

توی جلسات والدین رو توجیه : »11کننده شماره مشارکت -

 «آموزش در نظر گرفته میشه.کردیم که نظراتشون برا بهبود می

های ها و زمینهتوجیه نقش

 همکاری والدین

سعی کردیم توی جلسه اول سال : »2کننده شماره مشارکت -

 «ها و انتظاراتمون رو بگیم.تحصیلی با والدین، خواسته

بیان کردن متقابل نظرات توی جلسات : »7کننده شماره مشارکت -

 «تر بشه.و والدین از هم معقوالنه باعث شده بود که انتظارت ما

افزایی و آگاهی بخشی دانش

 به والدین

کردیم به والدین ابزارها و سعی می: »4کننده شماره مشارکت -

های آموزشی برا تولید محتوا، یا یه سری منابع برای دریافت برنامه

 «فیلم و محتوای آموزشی مفید  معرفی کنیم.

نحوه رفتارها  خصوصسعی کردیم در : »6کننده شماره مشارکت -

 «   به والدین آگاهی بدیم. پیامدهایشو  هابا بچه

تشویق و تمجید از والدین 

 فعال و پیگیر

کردیم از والدینی که سعی می: »11کننده شماره مشارکت -

 «کنند تمجید و تعریف کنیم.همکاری می

خاطر در میون گذاشتن بهاز والدین »: 14کننده شماره مشارکت -

 «کردیم.تجربیاتشون با دیگر والدین ازشون تشکر می

های توجیه مزایا و محدویت

 آموزش مجازی

های آموزش تالش کردم قابلیت: »15کننده شماره مشارکت -

 .«مجازی رو بهشون نشون بدم
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 گیریبحث و نتیجه
ها ی ابتدایی با آموزش مجازی و راهکارهای آنبا هدف مواجهه معلمان دوره حاضر پژوهش

ی مصاحبه ی ابتداییدوره در این راستا با پانزده معلمبرای بهینه شدن آن صورت گرفت. 

در این پژوهش تالش گردید تا به دو سؤال اساسی پاسخ داده شود؛ مواجهه  .ساختاریافته شدنیمه

ی ابتدایی چه راهکارهایی معلمان دوره ،ی ابتدایی با آموزش مجازی چگونه است؟معلمان دوره

ی در که معلمان ابتدایاست  بیانگر این مطلبنتایج  .اند؟برای بهینه شدن آموزش مجازی اتخاذ کرده

ولی علیرغم آن که وقت و انرژی بیشتری  ؛بتی نسبت به آموزش مجازی دارندمجموع نگرش مث

نگرش نسبت به 

 آموزش مجازی

بدونن که توی مجازی امکاناتی  بهتره: »11کننده شماره مشارکت -

 .«های دارن البته نسبت به حضوریدارن یا چه محدودیت

پیگیری و بازخورد مداوم 

معلم نسبت به وضعیت 

 آموزانتحصیلی دانش

 ننک معلمان باید ارتباطشون رو تقویت»: 5کننده شماره مشارکت -

 «به صورت مداوم بازخورد بدن. هابچهنسبت به وضعیت درسی 

سعی کردیم از طریق توجیه قوانین »: 2کننده شماره مشارکت -

کالس مجازی و اینکه تغییر محیط آموزشی تأثیری در کم شدن 

 «  آموزان نداره.تالش معلمان برای دانش

سازش و همدلی معلم نسبت 

آموزان و به مشکالت دانش

 والدین

باید نسبت توی آموزش مجازی معلم : »2کننده شماره مشارکت -

ن به تونآموزان مثل اینکه همیشه نمیبه بعضی از مشکالت دانش

 «موقع  سر کالس آنالین باشن بردباری به خرج بده.

ه بینانتوی انتظاراتمون بیشتر واقع: »7کننده شماره مشارکت -

انجام ندادن به موقع تکلیف یا عملکرد ضعیف  موردباشیم و در 

ه به فکر رفع اشکال و انگیزه دادن توی ارزشیابی به جای مؤاخذ

 «باشیم.

کاربست محتوای جذاب و 

 اجتناب از آموزش یک طرفه

معلم باید خودش هم محتوای : »5کننده شماره مشارکت -

 «آموزشی جذاب متناسب با کالس خودش تولید کنه.

سعی کنیم از طریق شاد یا سایر : »9کننده شماره مشارکت -

 «آنالین تدریس کنیم.ها به صورت برنامه

های چالش

 زیرساختی

کاربست روش یادگیری 

 معکوس

ها و مطالب آموزشی موقع غروب، فیلم: »2کننده شماره مشارکت -

 «م.فرستادمیمربوط به روز بعد رو توی گروه مجازی 

با هماهنگی مدیر، محتوا رو در اختیار : »8کننده شماره مشارکت -

 امحتو از سیستم مدرسه بیان ودادم که هر هفته مدرسه قرار می

 «دریافت کنن.

 هایتعیین چهارچوب فعالیت

 آموزشی

هایی که اینترنت کند یا کامالً برا وقت: »5کننده شماره مشارکت -

ها و قطع هستش یه برنامه از قبل مشخص رو در اختیار بچه

 «دادم.الدین قرار میو

دهی یه جدول مخصوص سازمان: »3کننده شماره مشارکت -

 «های آموزشی تهیه کرده بودم.فعالیت
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شود که همچنان با کنند، مشاهده مینسبت به آموزش حضوری برای آموزش مجازی صرف می

رسد عمده مشکل معلمان ابتدایی در آموزش مجازی به نظر می .رو هستندای روبهمشکالت عدیده

های آموزشی در بستر فضای مجازی باشد و در این راستا ایجاد فعالیتانجام مؤثر  یمربوط به نحوه

 تواند مفید واقع شود. معلمان ابتدایی می بستری جهت ایجاد آمادگی و کسب تجربه

ی ابتدایی با آموزش مجازی چگونه سؤال اول پژوهش حاضر این بود که مواجهه معلمان دوره

 25دهنده و لب یک مضمون فراگیر، شش مضمون سازمانهای مرتبط با آن در قااست؟، که یافته

 فنی بود که -های تخصصیتدهنده اول مهارمضمون سازمانبندی گردید. مضمون پایه دسته

Aliyyah et al  (2020)، ( 2020( و محمدی و همکاران )2021یداللهی و همکاران)  همسو با

ی آموزش مجاز مرتبط با ابزارهای عدم آشنایی مطلوب آشنایی مطلوب معلمان با بر پژوهش حاضر

مسائل  عالوه بر موارد ذکر شده بر Aliyyah et al  (2020)کنند و تأکید می های تدریسو شیوه

ن آی ابتدایی با که معلمان دوره های آموزشیمدیریت زمان تدریس، تعیین اهداف و گاممرتبط با 

  .انداند، تأکید داشتهبودهرو روبه

 ،Aliyyah et al  (2020) که آموزان بودهای دانشدهنده دوم ارزشیابی از آموختهمضمون سازمان

عدم اعتماد  به همسو با پژوهش حاضر( 2021پور )دهقانی و عظیم( و 2021یداللهی و همکاران )

آموزان و ابهام در مشکالت در یادگیری دانشجدی نگرفتن ارزشیابی از سوی به نتایج ارزشیابی، 

حاضر یکی از  کنندگان پژوهشاند. همچنین با توجه به اظهارات مشارکتآموزان اشاره کردهدانش

های ارزشیابی در آموزش مجازی ترین مسائل معلمان ابتدایی عدم آشنایی مطلوب ایشان با روشمهم

در مورد  ها دشوار نموده است.آموزان را برای آننشباشد که پی بردن به مشکالت یادگیری دامی

دهقانی،  هایی نظیرآموزان بود پژوهشکه تعامل بین معلم و دانش سوم دهندهمضمون سازمان

های پژوهش حاضر را تصدیق یافته (2020( و محمدی و همکاران )2021آزاددوالبی و تأملی )

توان بیان داشت یک طرفه بودن جریان کنندگان مینمایند و عالوه بر آن طبق اظهارات مشارکتمی

ر مورد دآموزان و معلمان شده است. حوصلگی در دانشارتباط آموزشی، منجر به بروز خستگی و بی

دهقانی، آزاددوالبی و  هایی نظیرجلب مشارکت والدین بود پژوهش دهنده سوم کهمضمون سازمان

 Wibowo, Mahmudi( و 2020(؛ محمدی و همکاران )2021پور )(؛ دهقانی و عظیم2021تأملی )

& Retnawati  (2020 ) بر مواردی نظیر مشغله زیاد والدین، ابهام در همسو با پژوهش حاضر

موزان آکنندگان والدین دانش، طبق اظهرات مشارکتاند و عالوه بر آنکت تأکید کردهچگونگی مشار

 انوتیشتری دارند. به همین خاطر میفرزندان خویش مشکالت بهای اول در یاری رساندن به پایه

ها در آموزش مجازی با مسائل های اول ودوم و به دنبال آن، معلمان آنآموزان پایهدانش بیان داشت

دهنده پنجم نگرش نسبت به آموزش مجازی بود که باید مضمون سازمانتری مواجه هستند. جدی

چه در اظهارات آموزان، والدین و معلمان نقش دارد ولی آننشبیان عوامل زیادی در نگرش دا
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ی قبلی شد، نبود تجربه و زمینهتر نسبت به سایر عوامل دیده میبه عنوان عامل مهمکنندگان مشارکت

ن شد. به همیازپیش دیده میدر مورد این نوع از آموزش بود که در بافت روستایی این عامل بیش

گیری کرونا قابل توجیه گرایش شدید به آموزش حضوری حتی در اوج همهدلیل تا حدودی دلیل 

است هر چند این مورد نیاز به بررسی بیشتری دارد و از اظهارنظر کلی و قاطع در این زمینه به دلیل 

های دهنده ششم که چالششود. در مورد مضمون سازماننبود اطالعات کافی خودداری می

عباسی، حجازی و  ،Wibowo, Mahmudi & Retnawati  (2020)نظیر هایی زیرساختی بود پژوهش

حاضر موانع زیرساختی  همسو با پژوهش( 2021( و دهقانی، آزاددوالبی و تأملی )2020زاده )حکیم

 اند.کرده گذارد، تأکیدهای معلمان اثر نامطلوبی میعنوان یکی از مسائلی که بر کیفیت فعالیترا به

ی ابتدایی چه راهکارهایی برای بهینه شدن حاضر این بود که معلمان دورهسؤال دوم پژوهش 

 یک مضمون فراگیر، شش مضمونهایی مرتبط با آن در قالب که یافته ،اند؟آموزش مجازی اتخاذ کرده

 -های تخصصیتاول مهار دهندهسازمان مضمونبندی گردید. دسته مضمون پایه 29دهنده و سازمان

رای مؤثر ب ریزیبرنامهنظیر کار با ابزارهای مربوط به آموزش مجازی و  هاییمهارت به فنی بود که

 Al-Fraihat, Joy & Sinclairچنانچهدر این زمینه  گذاری تجارب اشاره دارد.تدریس و اشتراک

های اخیر بر نگرش مدرس و تعامل در زمینه آموزش مجازی کنند در بیشتر پژوهشبیان می (2020)

 که در این راستا اهمیت نگرش معلمان نسبت شده استاند، تأکید و تأثیری که در موفقیت آن داشته

کنندگان بر اهمیت خود ارزیابی برخی از مشارکت. شودپیش نمایان میازبه آموزش مجازی بیش

 داشتند که همسو اشارهای های خودشان و تأثیر آن بر رشد حرفهمان نسبت به ایرادات و مهارتمعل

در  مدرسه کادر آموزشیهمکاری و تعامل بین  است. Podgornik & Vogrinc (2017) با پژوهش

که همسو با  گذاری تجارب و حل مشکالت از اهمیت بسیاری برخوردار استزمینه اشتراک

 Ekinci & Acar  (2019) ،Justin, Litts, Reina & Rhodes (2020) ،García-Martínezهایپژوهش

et al  (2020)  وPaju, Kajamaa, Pirttimaa, & Kontu (2021)  است. چنانچهOmar  (2014)  بیان

جهت رویارویی با  های تازهدستیابی به دانش و مهارتتواند در کند آموزش ضمن خدمت میمی

های جدید و انجام اصالحات آموزشی برای معلمان مفید واقع شوند و لذا در شرایط خاص چالش

ت اهمیپیش ازبیش این امر گیری ویروس کرونا و روی آوردن به آموزش مجازیآمده در اثر همهپیش

کنند که در بیان میهمسو با پژوهش حاضر  Pozas, Letzel & Schneider (2021)همچنین  .دارد

کنند آموزان در خانه صرف میمدت زمان بیشتری را با دانش ویژه مادرانبه آموزش مجازی والدین

ر این د ،آموزان به صورت مستقیم تعامل و ارتباط نداردبه همین دلیل از آن جایی که معلم با دانش

 تحقق اهداف آموزشی یاری نمایند. ر دتوانند معلمان را راستا والدین با نظرات و انتقادات خود می

به مواردی نظیر شامل  بود که آموزاندانشهای ارزشیابی از آموخته دوم دهندهسازمانمضمون 

همسو با پژوهش  های انجام بهینه آن اشاره دارد.آموزان در فضای مجازی و روشارزشیابی از دانش
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بیان داشتند که معلمان ابتدایی در آموزش مجازی با چالش عدم  Aliyyah et al (2020)حاضر 

های از روش در همین راستا بهتر استآموزان در حین ارزشیابی مواجه هستند و صداقت دانش

 آموزان استفاده کرد.یادگیری دانش وضعیت گوناگون ارزشیابی جهت قضاوت معقوالنه در مورد

 جهت تشخیصدر راستای ارزشیابی تکوینی داشتند  بیان کنندگانچنانچه مشارکت همچنین

 ,Kruitبا پژوهش همسو اند که های عملکردی بهره گرفتهآموزان از آزمونمشکالت یادگیری دانش

Oostdam, van den Berg & Schuitema (2020) مدیر و سایر همکاران به وسیله ارزشیابی  .است

 علماه حال معوامل مانند توجه بیشتر به رف تحت تأثیر برخیممکن است الخصوص مدیران علی

(Supadi, Soraya, Muhammad & Halim ،2021.) حمایت از روحیه معلمان و تقویت روابط مثبت 

قرار  (Jones, Bergin & Murphy ،2021) برانگیز با معلمانو اجتناب از مکالمات چالش هابا آن

آموزان ن مدت زمان بیشتری را در خانه با دانشوالدی در آموزش مجازی لذا از آن جایی که ،گیرد

و با شناختی که از فرزندان خود بدست  (.Pozas, Letzel & Schneider ،2021) کنندصرف می

در زمینه خودارزیابی به وسیله خود  معلمان را به نحو مؤثری همیاری نمایند. ،تواننداند میآورده

بت آموزان نسداشتند که منجر به افزایش آگاهی دانش اشارهکنندگان آموزان برخی از مشارکتدانش

های شود که همسو با پژوهشها میانگیزه در آنبه وضعیت درسی خودشان، بهبود عملکرد و افزایش 

Wong (2017) و Vasileiadou & Karadimitrio (2021)  در  الزم است کهاست و عالوه بر آن

ری پذیانعطافآموزان در حین ارزشیابی زمان مورد نیاز برای دانشزمان انجام ارزشیابی و دادن مقدار 

 .اعمال شودالزم 

کنندگان غالب مشارکت .آموزان بودسوم تعامل مؤثر بین معلم و دانش دهندهسازمانمضمون 

بیان داشتند که در آموزش  Putri et al (2020)( و 2020محمدی و همکاران ) هایهمسو با پژوهش

ورد در م .رنگ شده استآموزان با معلم و با همساالنشان بسیار محدود و کممجازی تعامل بین دانش

 Burdina, Krapotkina & Nasyrova (2019)های تدریس مبتنی بر تعامللزوم توجه بیشتر بر روش

ی ابتدایی ضروری مجازی دورههمسو با پژوهش حاضر طی پژوهشی نشان دادند که در آموزش 

 .ان شودآموزدانشتقویت فضایی آکنده از صمیمیت بین معلم و به ن منجر است روش تدریس معلما

بیان داشتند از جمله معضالت آموزش مجازی کاهش  (2020محمدی و همکاران ) همچنین چنانچه

شی در مورد زمان شروع پایبندی به مقررات و نظم و انضباط کالسی و نبود چارچوب مناسب آموز

آموزان در ابتدای امر نسبت به دانش است که در این راستا ضروری استو پایان کالس مجازی 

ای برای زمان شروع و پایان کالس مجازی قوانین کالس مجازی توجیه شوند و معلمان باید برنامه

 آموزان تعیین نمایند.و بازخورد به تکالیف دانش

چهارم جلب مشارکت والدین بود که به مواردی نظیر همکاری با معلمان  دهندهسازمانمضمون 

ها در آموزش مجازی آموزان در جریان یادگیری و نظارت بر آندر امور آموزشی، کمک به دانش
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ین به نوعی هویت دستیاران کند در آموزش مجازی والدبیان می Wu (2021)چنانچه  اشاره دارد.

بیان نیز  Kolak, Markic, Horvat, Klemencic, & Stojanac (2021)و اند تدریس به خود گرفته

 آموزانو از آن جایی که دانش هستند در آموزش مجازی معلمان جایگزین کنند به نوعی والدینمی

 گیرندابتدایی بیشتر تحت تأثیر والدین خود قرار می

 (Yuelin, Yujie & Xiaohui ،2021،) ها ضروری است به والدین در مورد نقش در این راستا

باید از طرفی دیگر  رسانی شود.به نحو مطلوب اطالع در آموزش مجازی های همکاریو زمینه

های آموزشی را فراهم آورد ی دسترسی والدین به محتوای آموزشی و همچنین ابزارها و برنامهزمینه

شده است که همسو با نیز ای والدین و از این نظر آموزش مجازی باعث ارتقای مهارت رسانه

 هپنجم نگرش مثبت نسبت ب دهندهسازمانمضمون باشد. می  (2020محمدی و همکاران )پژوهش 

آموزان نسبت به آموزش مجازی و به مواردی نظیر نگرش والدین و دانش آموزش مجازی بود که

داشتند که  بیان( 2021دهقانی، آزاددوالبی و تأملی ) شآن اشاره دارد. همسو با با پژوه اثربخشی

ا هبرخی از والدین نسبت به آموزش مجازی نگرش مثبتی ندارند و در همین راستا ضروری است آن

از  برای پیشگریای توجیه شوند و های آموزش مجازی به طرز شایستهنسبت به مزایا و محدودیت

جهت آموزان در آموزش مجازی الزم است که معلمان تدابیری رها بودن دانش تصور منفی در مورد

ی هاشاز جمله چالآموزان اتخاذ نمایند. پیگیری و بازخورد منظم نسبت به وضعیت تحصیلی دانش

ی حوصلگتوان به خستگی و بیرو هستند میمرتبط با والدین که در آموزش مجازی با آن روبه

، Kumar & Kumar) هاو بروز اختالل در زندگی شغلی آن (2020)محمدی و همکاران،  والدین

توان به کاهش انگیزه و نداشتن تعامل آموز میهای مرتبط با دانشاز جمله چالشاشاره کرد و  (2020

لذا ضرورت دارد که معلمان  ،اشاره کرد( 2020)محمدی و همکاران، و ارتباط با معلم و همساالن 

 ششم دهندهسازمانمضمون ها همدلی نمایند. آموزان و والدین آندانشمشکالت نسبت به 

به مواردی نظیر نبود تجهیزات هوشمند الکترونیکی، ابزارها و  ی بود کههای زیرساختچالش

 اضرحهمسو با پژوهش  های مختص آموزش مجازی و یا اختالل در شبکه اینترنتی اشاره دارد.برنامه

Bardule (2021 )استفاده از روش یادگیری معکوس باعث شده بود که  طی پژوهشی نشان داد که

ند، کنآورند، فیلم آموزشی را تماشا میاطالعات جدیدی را در خانه بدست می آموزانموقعی که دانش

وبی همچنین بهتر است چهارچو  زمان بیشتری به فرایند یادگیری فعال در کالس اختصاص داده شود

های آموزشی تدوین شود تا در صورت بروز هرگونه اختاللی در شبکه دهی فعالیتجهت سازمان

 ان سردرگم نشوند.آموزاینترنت دانش

 توان با بکارگیریدر نهایت با توجه به نگرش مثبت معلمان ابتدایی به آموزش مجازی، می

راهکارهای اخذ شده در آموزش بهینه خود و ارتقاء سطح آموزش مطلوب تالش نمایند. لذا با 

توان ا، میهاستفاده مفید از بستر یادگیری ایجاد شده در فضای مجازی با تمامی مشکالت و سختی
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ان هایی جهت آشنایی معلمشود، دورهبهره کافی را کسب نمود. با توجه به مطالعه حاضر پیشنهاد می

ی هایهای کاربردی مربوط به آموزش مجازی برگزار شود. همچنین دورهابتدایی با ابزارها و برنامه

سد، رر شود. به نظر میجهت آشنایی معلمان ابتدایی با مبانی نظری و عملی آموزش مجازی برگزا

شود تا عالوه بر حل مشکالت آموزشی خود، زمینه می پژوهی موجبمعلمان به انجام اقدامتشویق 

گران حوزه تعلیم و در نهایت به پژوهش ها به دیگر معلمان نیز فراهم گردد.انتقال تجربیات آن

آموزش مجازی و عوامل شود در مورد راهکارهایی جهت همکاری والدین در تربیت، توصیه می

ها و پیشنهادات در پایان جای دارد به محدودیت هایی صورت گیرد.مؤثر بر این همکاری پژوهش

دلیل شیوع حاضر آن بود که به های پژوهشاز جمله محدودیت پژوهشی و کاربردی اشاره شود.

ها از طریق تماس ی مصاحبهکنندگان، همهویروس کرونا و عدم امکان مالقات حضوری با مشارکت

 انجام گرفت. بلندمدت تلفنی

 

 پیشنهادات

 های آتی از طریق رویکرد کیفی، مواجهه و راهکارهای والدین گردد در پژوهشپیشنهاد می

 قرار گیرد. و مداقه های درسی در آموزش مجازی مورد بررسیبا اجرای برنامه

 ای تدوین و درجه اهمیت هر های پژوهشی، در قالب پژوهش کمی سیاههبا توجه به یافته

 بندی شود.های درسی اولویتکدام از ابعاد شناسایی شده اجرای برنامه

 بافت روستایی میدان پژوهش حاضر، از طریق اتخاذ رویکرد کیفی تجربه زیسته  به با توجه

 معلمان ابتدایی نسبت به تغییر از آموزش حضوری به مجازی بررسی شود.

 گیری بر حسب آن برای معلمان مهارت ارزیابی شرایط و تصمیم هایی جهت آموزشکارگاه

 برگزار گردد.

 آشنا گشته تا در  مجازی و نقش خود در آن آموزش معلمان به نحو مطلوبی با امکانات

پرتو آن از تعمیم اقدامات صورت گرفته در آموزش حضوری به مجازی که با مشکالتی 

 .نیز همراه است، تا حدامکان اجتناب گردد
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 پیوست اول

 مضامین پایه شناسایی شده و مصادیق آن -5جدول 

هانقل قول مضامین پایه  

آشنایی مناسب با عدم 

های ابزارها و برنامه

 جدید

گیری ویروس کرونا فرصت متأسفانه به خاطر ناگهانی بودن همه: »4کننده شماره مشارکت -

 «هایی که الزمه برا آموزش مجازی بلد باشیم رو یاد بگیریم.نکردیم برنامه

ینه کار با ی زمتوی آموزش مجازی شرایط جوریه که باید تو: »7کننده شماره مشارکت -

 «گرنه بعد از یه مدتی واقعا ادامه کار برات سخت میشه.ها خوب باشی وبرنامه

عدم آشنایی با 

های تدریس روش

مرتبط با آموزش 

 مجازی

دونیم چجوری توی فضای مجازی تدریس کنیم خیلی از ما نمی: »8کننده شماره مشارکت -

بینیم و برداشتمون از تدریس توی فضای مجازی نمیآموزان رو به صورت مستقیم چون دانش

 «شبیه کالسای حضوریه.

واقعیت اینه که تدریس توی کالس حضوری با مجازی مثل همدیگه : »3کننده مشارکت -

 «ای ما رو دچار شک و تردید کرده.زمینهنیست و این نداشتن هیچ پیش

چالش در تولید 

 محتوای آموزشی

از وقتی آموزش مجازی مدیران مرتب دارن بهمون فشار میارن : »11کننده شماره مشارکت -

 «که تولید محتوا داشته باشید.

ها توجه داشته باشند که تولید محتوا باید مدیران و بقیه باالدستی: »7کننده شماره مشارکت -

 «خواد و هم زمان.هم مهارت می

یک طرفه بودن ارتباط 

 آموزشی

ها سر یه ساعتی توی مجازی وضعیت جوریه که من و بقیه بچه» :2کننده شماره مشارکت -

 «بینم.ها رو نمیم و فیلم آموزشی میزارم یا با الیو شاد توضیح میدم و بچهیمیا

یه طرفه شدن ارتباط توی آموزش واقعاً سخته و یه جورایی کیفیت : »6کننده مشارکت -

 «بره.آموزش رو هم زیر سؤال می

صل شدن وقطع و 

ینترنت و کاهش ا

 سرعت آن

آموزش مجازی توی مناطق روستایی دردسرهای خاص خودش : »5کننده شماره مشارکت -

ارها آموزان هم بیشتر و برو داره مخصوصاً سر قضیه سرعت اینترنت خیلی اذیت شدم و دانش

 ها به درسپیش اومده به خاطر کند بودن سرعت اینترنت نظم کالس از دست رفته و بچه

 «توجه شدن.بی

سرعت اینترنت باید بهتر بشه چون هیچ چیز از دست دادن زمانی : »7کننده شماره مشارکت -

 «کنه.که برای آموزش در نظر گرفتیم رو جبران نمی

جدی نگرفتن ارزشیابی 

آموزاناز سوی دانش  

آنالین آموزان موقع امتحان خیلی مواقع هر موقع خواستن دانش: »4کننده شماره مشارکت -

 «میشن یا آفالین یا حتی دیدم با چند روز تأخیر امتحان دادن و گفتن نت نداشتیم.

 ندنمی کامالً برام واضحه که مثل کالس حضوری به امتحان اهمیت: »9کننده شماره مشارکت -

 «کنه.چون خیالشون راحته که یه کسی بهشون کمک می

والدین در  امابه

 چگونگی مشارکت 

ها والدین مثل معلمان تجربه آموزشی ندارن برا همین بعضی وقت: »10کننده شماره مشارکت -

ها توی خونه به حال خودشون رها شدن یا اونقدر به والدینشون وابسته شاهد هستیم بچه

 «هستن که تنهایی از پس تکالیفشون بر نمیان.

 هامسائل درسی چه وقتایی بچه دونن تویخیلی از والدین نمی: »12کننده شماره مشارکت -

 «بیشتر از همیشه بهشون نیاز دارن.

جدی نگرفتن آموزش 

مجازی از سوی 

آموزان و والدیندانش  

ها به موقع آنالین نمیشن ها خیلی وقتها خیلی وقتبعضی از بچه: »2کننده شماره مشارکت -

 «ده.یا حتی میگن که نتشون قطع هستش و جالبیش اینه براشون عادت ش

آموزان و والدین های آموزشی خودمون رو برا دانشوقتی ما برنامه: »7کننده شماره مشارکت -

 «کنن.میگیم خیلی ازش استقبال نمی
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مسائل مرتبط با برنامه 

 رسمی شاد

مدیر مدرسه و خود اداره مدام بهمون میگن که از برنامه شاد : »2کننده شماره مشارکت -

 «استفاده کنید.

های زیادی داره ولی افسوس اون طور که معلومه برنامه شاد قابلیت: »4کننده شماره ارکتمش -

 «تونیم از همشون استفاده کنیم.که به خاطر کند بودنش نمی

تصور رها شدن 

آموزان به حال دانش

خود از سوی والدین و 

آموزاندانش  

کنن که ها اینطور فکر میخیلیرن ها مدرسه نمیچون دیگه بچه: »6کننده شماره مشارکت -

 «ان.آموزان کامالً به حال خودشون گذاشته شدهدانش

ه شد بگرفتن میهای خود والدین وقتی باهام تماس میاز صحبت: »8کننده شماره مشارکت -

ها دیگه مثل سابق کنار ما در مدرسه نیستن حسابی طور مستقیم فهمید که از این که بچه

 «نگرانن.

در تأثیرگذاری مشکل 

بر شخصیت 

آموزاندانش  

عنوان الگوی خودشون میشناسن آموزان ما رو بهیه جورایی دانش: »10کننده شماره مشارکت -

 «ولی اآلن توی آموزش چطور؟.

تونیم توی مجازی روی اخالق واقعاً برام سؤال هستش اگه ما نمی: »1کننده شماره مشارت -

 «دیگه اخالق اونا چجوری میشه؟.اونا تأثیر بزرایم، چند سال 

ابهام در مشکالت در 

آموزانیادگیری دانش  

ها بودیم، پای تخته ازشون توی کالس حضوری کنار بچه: »6کننده شماره مشارکت -

آموزان چه مشکالت درسی دارن خیلی راحت بود پرسیدیم برا همین فهمیدن این که دانشمی

 «ولی اآلن اینجوری نیست.

ا آموزان و یبرا این که بتونیم درس بدیم باید سطح درسی دانش: »13کننده شماره مشارکت -

چیزهایی که خوب یاد نگرفتن رو خوب بدونیم ولی االن اطالعات الزم از وضعیت درسی 

 «آموزان نداریم و دسترسی به این اطالعات هم یه کم سخته.دانش

نداشتن گوشی 

هوشمند برخی از 

آموزاندانش  

هاشون عقب آموزانی که گوشی هوشمند ندارن از درسدانش: »5کننده شماره مشارکت -

 «میفتن.

ن تونمشکالت مالی بعضی از خانواده این قدر زیاده که حتی نمی»: 11کننده شماره مشارکت -

 «شون بخرن.یه گوشی برا بچه

مشکالت والدین در 

آموزان کمک به دانش

 پایه اول و دوم

آموز کالس اولی یا دومی دارن واقعاً به مشکل والدینی که دانش: »3کننده شماره مشارکت

 «مواجه هستن.

های پایین مثل کالس مسائل خاص آموزان پایهدرس دادن به دانش: »12کننده شماره مشارکت

 ها ازکنن خیلی وقتآموزان کمک میخودش رو داره و توی مجازی که والدین به این دانش

 «گیرن ناراضی هستن.ها خیلی دیر یاد میاین که بچه

چالش در عدم نظارت 

آموزان مستقیم بر دانش

 حین ارزشیابی

آموزان ولی اآلن این توی حضوری موقع امتحان باالی سر دانش: »4کننده شماره مشارکت -

 «دونیم اون طرف چه خبره؟.طوری نیست و نمی

قیم تونیم به صورت مستظرم گذاشتن اسم ارزشیابی وقتی نمیبه ن: »12کننده شماره مشارکت -

 «بر امتحان نظارت کنیم خیلی جایز نیست.

داشتن چند فرزند 

آموز در حال دانش

های تحصیل در پایه

 مختلف

ی در حال تحصیل دارن وضعیت برا والدینی که چند تا بچه: »14کننده شماره مشارکت -

 «تره.سخت

ای دارن و وقت ی مدرسهبعضی از والدین مدام میگن چند تا بچه: »7ره کننده شمامشارکت -

 «کافی برا کمک به همشون ندارن.

عدم آشنایی با شرایط 

یادگیری در آموزش 

 مجازی

برداشتمون از تدریس توی فضای مجازی شبیه کالسای حضوریه : »4کننده شماره مشارکت -

آموزش مجازی استفاده کنیم، آگاهی آن چنانی و از اون اصولی که باید برا تدریس توی 

 «نداریم.
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ها محیط آموزش تغییر کرده و صد درصد شرایط یاد گرفتن بچه: »15کننده شماره مشارکت -

 «.به دنبالش تغییر کرده

حوصلگی در معلم بی

آموزان به و دانش

واسطه عدم تعامل 

 مستقیم

ننده کها خیلی خستهکه آموزش برا من و بچه نداشتن ارتباط باعث: »1کننده شماره مشارکت -

 «بشه.

بینن برا همین خیلی ها چون معلمشون رو حین تدریس نمیبچه: »6کننده شماره مشارکت -

 «به درس اهمیت نمیدن.

بروز چالش و ابهام در 

 مدیریت کالس مجازی

ن واقعاً دارن آموزان اآلفهمیدنش سخت شده که بدونیم دانش: »12کننده شماره مشارکت -

 «کنن یانه؟.توجه می

آموزان خیلی خوب کنار نمیان و متأسفانه توی این شرایط دانش: »1کننده شماره مشارکت -

 «کنن.واقعاً توی کالس مجازی دارن توجه می چقدرتوی اون لحظه متوجه نمیشم که 

های ی زیاد بستههزینه

 اینترنت

تازگی دسترسی به شاد رایگان شده ولی بازم به با این که : »3کننده شماره مشارکت -

م و این باعث زیاد شدن یارذدرخواست والدین مطالب آموزشی رو توی تلگرام و واتساپ می

 «ها شده.هزینه خانواده

که دسترسی به محتوای آموزشی چه توی شه باید شرایطی فراهم : »5کننده شماره مشارکت -

 «بر نداره. ها خرجشاد یا غیره برا خانواده

نامطلوب پنداشتن 

 کیفیت یادگیری

ها نیستیم یه جور به خاطر این که مثل آموزش حضوری کنار بچه: »6کننده شماره مشارکت -

 «گیریم.آموزان میگن آقا معلم ما چیزی یاد نمیجوّی درست شده که همه دانش

اض دارن و میگن توی روستامون همه به این وضعیت اعتر: »13کننده شماره مشارکت -

 «سواد میشن.هامون دارن بیبچه

عدم اعتماد به نتایج 

 ارزشیابی

ها نیستیم که ببینیم واقعاً خودشون به تنهایی حل خب کنار بچه: »2کننده شماره مشارکت -

 «کردن یا نه؟.

 21نفر  25برا من تصورش سخته که مثالً توی امتحان ریاضی از : »7کننده شماره مشارکت -

 «نفر خیلی خوب بشن و بقیه خوب.

 مشغله زیاد والدین

مونه والدین خودشون هزارتا گرفتاری دارن دیگه وقتی براشون نمی: »8کننده شماره مشارکت -

 «آموزان کمک کنن.به دانش

نباید توی این شرایط توقع داشت که والدین مثل معلم بتونن با : »10کننده شماره مشارکت -

 «کنن.ون شب و روز دارن کار میشها برا امرار معاشن کار کنن، بیچارههای خودشوبچه

عدم آشنایی مناسب با 

های ارزشیابیروش  

به درد آزمون مداد و کاغذی توی آموزش مجازی مثل حضوری : »3کننده شماره مشارکت -

 «ای ازش اطالعات آن چنانی نداریم.هایی دیگهنمیخوره و روش

های دیگه باشیم چون توی این وضعیت فعلی بخاطر این باید دنبال روش»: 1کننده مشارکت -

 «های دیگه ارزشیابی توی مجازی اطالع نداریم به آزمون مداد و کاغذی رو آوردیم.که از روش

گرایش شدید به 

آموزش حضوری در 

 بافت روستایی

ول این اتفاقات توی روستایی که من هستم از همون روزای ا: »12کننده شماره مشارکت -

 «کنن که سال بعد آموزش حضوریه یا نه؟.والدین دارن از من سؤال می

متأسفانه توی روستاها چون مردم تصورش از مکان درس خواندن : »3کننده شماره مشارکت -

 «گیرن.فقط مدرسه برا همین خیلی آموزش مجازی رو جدی نمی
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 پیوست دوم
های پژوهشها و یافتهشبکه مضامین مستخرج از تحلیل داده -6جدول   

مضمون 

 فراگیر

مضامین 

دهندهسازمان  
هانقل قول مضامین پایه  

 

های مهارت

فنی -تخصصی  

تقویت باور و 

نگرش مثبت 

نسبت به آموزش 

 مجازی

استفاده از گوشی هوشمند معموالً اینجوریه که : »8کننده شماره مشارکت -

تونه خیلی جذاب باشه ولی به عنوان ی تفریحی میبه عنوان یه وسیله

کننده به نظر بیاد برا همین معلمان محیط کار برا معلم ممکنه خسته

پیش الزمه که این خستگی ناشی از گوشی همراه رو مدنظر قرار ازبیش

 «بیشتر کنترل کنن. انی خودشون روبدن و سعی کنن از نظر روحی و رو

ی اول بتونن باور و تصور اگه معلمان در وهله: »2کننده شماره مشارکت

خودشون از آموزش مجازی رو اصالح کنند یعنی فقط به کمبودها و 

 هاش هم توجه کنند، بهترها و فرصتمشکالتش توجه نکنند و به خوبی

 «تونن فعالیت کنند و مهارتهاشون رو تقویت کنند.می

توسعه و تقویت 

یادگیری 

 خودراهبر

یه معلم قبل از آغاز فعالیت خودش در : »5کننده شماره مشارکت -

بال برطرف کردن آموزش مجازی باید با خودش روراست باشه و دن

های مرتبط با آموزش مجازی بره مثالً کار با ابزار مهارت ها و تقویتعیب

 «تولید محتوا.

یه معلم باید در خصوص ابزارهای آموزش »: 3کننده شماره مشارکت -

سنجی کنه و با توجه متفاوت ی مثل تولید محتوا برا خودش نیازمجاز

هایی بودن جوّ کالس مجازی نسبت به حضوری بره دنبال یادگیری روش

 «که بهتر بتونه کالس مجازی خودش رو مدیریت کنه.

گفتمان تعیین 

 وضعیت

از همون شروع سال تحصیلی و بعد از اون : »5کننده شماره مشارکت -

گرفت ی همکاران مدرسه جلسه میمدیر مدرسه به صورت منظم با همه

 « گذاشتیم.هامون رو با هم در میان میو در اون جلسات نظرات و برنامه

حُسن مهم این جلسات بین همکاران داخل : »11کننده شماره مشارکت -

دیم کرشدیم و سعی مییگه باخبر میمدرسه این بود که از مشکالت همد

 «با مشورت و همفکری همدیگه راهکاری برای اون طرح کنیم.

ایجاد بستری 

جهت به 

گذاری اشتراک

 تجارب آموزشی

امسال توی آموزش مجازی خیلی استرس »: 9کننده شماره مشارکت -

ام رو به خوبی انجام بدم یا نه؟ خوشبختانه تونم وظیفهداشتم که می

ها و بقیه همکاران اطالعات مفیدی رو در مورد مدیریت های پایهسرگروه

آموزان  و از این دست در اختیارمون از دانش زشیابیکالس مجازی، ار

 «دادن.قرار می

با توجه به نداشتن تجربه کافی، این سردرگمی : »4کننده شماره مشارکت -

بگیرن واقعاً یاد ها توی آموزش مجازی بهتر که چیکار کنیم که بچه

ست برا همین توی گروه مجازی همکاران به صورت مستقیم یا دهندهآزار

گفتیم و اونا پیشنهادات و راهکارهایی در غیرمستقیم مشکالتمون رو می

 «دادن.این مورد بهمون ارائه می

ای
ره

کا
راه

 
ان

لم
مع

 
یی

دا
ابت

 



 

 

 

 

 1140ستان تابو  بهار، 32، پیاپی اولازدهم، شمارة دوهای برنامة درسی، دورة پژوهش          148

 

شرکت فعال در 

های ضمن دوره

خدمت و سایر 

های دوره

 آموزشی

های پی در پی با توجه به خبرهایی که از موج» :2کننده شماره مشارکت -

کردم از همون  رسید سعیکرونا و احتمال مجازی شدن آموزش می

وپرورش مثل کار با های مجازی ضمن خدمت آموزشتابستون توی دوره

 «ابزارهای تولید محتوا شرکت کنم.

های ضمن خدمت خودم رو محدود به دوره: »4کننده شماره مشارکت -

های آموزشی هایی که سایر انجمنپرورش نکردم و توی دورهووزشآم

کردم و به نظرم واقعًا کردن با هزینه شخصی خودم شرکت میبرگزار می

 «     ارزششو داره.

استفاده از نظرات 

و انتقادات 

 والدین 

توی آموزش مجازی نگاه معلم به والدین باید : »8کننده شماره مشارکت -

ها مثل نگاه همکار به همکار باشه که وقت زیادی رو با بچهبه نوعی 

رای تونن بهاشون دارن، میکنن و با توجه به شناختی که از بچهصرف می

 «ها پیشنهادهای خوبی بدن.یادگیری بهتر بچه

آموزان به از اون جایی که معلم با دانش: »13کننده شماره مشارکت -

اره، وقتی والدین در مودر مشکالت صورت مستقیم ارتباط و تعامل ند

تونیم متوجه بشیم که کجای کارمون ها بهمون میگن، بهتر میآموزشی بچه

 «رو باید اصالح کنیم یا کجا رو باید بیشتر توجه کنیم.

ارزشیابی از 

های آموخته

آموزاندانش  

تنوع در 

های روش

 ارزشیابی

مداد و کاغذی بسنده نمیشه فقط به آزمون »: 6کننده شماره مشارکت -

 کنن برا همین از تکالیفها تقلب میکرد چون متوجه شده بودم که خیلی

خواستم موقع حل سوال عملکردی، پرسش و پاسخ آنالین یا ازشون می

 «کردم.ریاضی فیلم بگیرند و برام ارسال کنند، استفاده می

کنار  که موقع ارزشیابی خودماینبه خاطر : »1کننده شماره مشارکت -

آموز نیستم که ببینم چیکار میکنه یا شاید ممکنه کسی در اون لحظه دانش

های مختلفی مثل تکلیف داره بهش تقلب برسونه برا همین از روش

وپاسخ کالسی یا ازشون میخوام کار عملی انجام بدن عملکردی، پرسش

 «و عکسش رو بفرستن.

بازنگری در 

 هدف ارزشیابی

معلمان باید توجه داشته باشند که ارزشیابی » :2شماره کننده مشارکت -

رو برای مشخص کردن اشکاالت درسی انجام ندهند بلکه برای یادگیری 

 «آموزان و برطرف کردن اشکاالت درسیشون انجام بدن.بهتر دانش

کنم چون توی روستایی که من خدمت می: »5کننده شماره مشارکت -

ه طور که الزمها اونتونن به بچهارند و نمیخیلی از والدین سواد کافی ند

کردم که ها زده نشن اونا رو مجاب میکمک کنن و برای این که بچه

ارزشیابی برا برطرف کردن اشکاالت درسی هستش نه فقط مشخص کردن 

 «اشکاالت درسی.

ارجحیت دادن به 

 ارزشیابی تکوینی

ارزشیابی ماهانه باعث شده مدنظر قرار دادن : »3کننده شماره مشارکت -

ها فقط موقع ارزشیابی حاضر بشوند و بقیه روزای ماه رو بود که بچه

خیلی فعالیت نکنن برا همین بارها اونا رو توجیه کردم که پرسش و 

های کالسی یا تکالیف روزانه به اندازه ارزشیابی ماهانه اهمیت پاسخ

 «دارن.

کردم از طریق پرسش و پاسخ میهر روز سعی : »1کننده شماره مشارکت -

عملکردی که  یهاکه حالت کوییز دارن یا آزمون یهایکالسی و آزمون
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آموزان آگاه بشم و اونا کردم از اشکاالت درسی دانشخودم طراحی می

 «رو برطرف کنم.

ارزشیابی به 

وسیله مدیر و 

 سایر همکاران

معلمان سعی کنن از بقیه واقعاً خیلی مهمه که : »7کننده شماره مشارکت -

تونه همکاران هم کمک بگیرن مثالً بازدید کالسی مدیر و بقیه همکاران می

خیلی مفید باشه چون واقعاً ضروریه که معلم نسبت به عملکرد خودش 

آموزان خودش بازخورد بگیره و از طرفی به مشکالت یادگیری دانش

 «بیشتر واقف بشه.

سفانه بعضی از معلمان ممکنه تصور کنن متأ: »2کننده شماره مشارکت -

که از طریق بازدید کالسی، مدیر و بقیه همکاران فقط به دنبال ایرادات 

کار اونا هستن برا همین ضروریه که این دسته از معلمان روحیه 

 «انتقادپذیری خودشون رو تقویت کنن.

ارزشیابی به 

 وسیله والدین

آموزش مجازی خیلی از والدین چون توی : »9کننده شماره مشارکت -

بدیم که  کنن، الزمه که بهشون آگاهیپای معلمان دارن تالش میهم

ها ارزشیابی به عمل بیارن چون والدین بر خالف معلم به چگونه از بچه

ت تونن پیگیر اشکاالها ارتباط دارن و بهتر میصورت مستقیم با بچه

 «درسی اونا باشن.

ممکنه مدیر و بقیه همکاران موقع بازدید : »2کننده شماره مشارکت -

کالسی به دالیلی مثل رودربایستی همه مسائل رو بهمون نگن به همین 

ها برای بهبود فعالیت آموزشیمون خاطر روی ارزشیابی والدین از بچه

 «  تونیم حساب باز کنیم.می

امکان انجام 

خودارزیابی 

وسیله به

آموزاندانش  

چون توی آموزش مجازی معلم به صورت : »10شماره کننده مشارکت -

آموز نیست بهتره به اونا یاد بدیم که از خودشون مستقیم کنار دانش

ارزشیابی به عمل بیارن تا از این طریق کم کم یاد بگیرن چگونه مستقل 

 «تر بشن.عمل کنن و نسبت به وضعیت درسیشون آگاه

ها بخوام بیشتر اوقات از بچهکردم سعی می: »11کننده شماره مشارکت -

هایی که خوب یاد نگرفتن رو مشخص کنن و برا که خودشون قسمت

م دیدرفع اشکال اون پیگیر و مدام بهم بازخورد بدن و از این طریق می

 «دن.شگرفتن و پیگیر میها برا یادگیری بیشتر انگیزه میکه بچه

پذیری در انعطاف

 زمان ارزشیابی

آموزان ی دانشتوی این روزا واقعاً دغدغه: »12کننده شماره مشارکت -

و والدین زیاد شده و چون فضای مجازی مثل مدرسه محدود به زمان و 

ه ای باشه ککردم که زمان انجام ارزشیابی به گونهمکان نیست سعی می

 «همه بتونن حاضر بشن.

ها وقتتوی آموزش مجازی بعضی : »3کننده شماره مشارکت -

آموزان خیلی به چشم میاد برا همین تا حد های فردی بین دانشتفاوت

آموزان ضعیف که به حمایت بیشتری کردم به دانشممکن سعی می

مخصوصاً توی آموزش مجازی نیاز دارن وقت بیشتری موقع ارزشیابی 

 «بدم.

ارتباطات آنالین 

صوتی و 

موقع حضور و غیاب کالسی یا حین تدریس : »4کننده شماره مشارکت -

ها تماس تصویری یا کردم با بچهمی از طریق برنامه شاد یا واتساپ سعی
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تعامل بین معلم 

آموزانو دانش  

تصویری به 

 صورت منظم

فت ها روی انگیزه و پیشرصوتی داشته باشم چون تعامل و ارتباط با بچه

 «تحصیلی اونا اثر داره.

آموزان ابتدایی نسبت به متوسطه بیشتر دانش»: 6کننده شماره مشارکت -

هاشون نیاز دارن برا همین ضروریه به تعامل و ارتباط با معلم و همکالسی

 «که این امکان رو از طریق شاد یا واتساپ یا امثالهم فراهم کنیم.

استفاده مؤثر از 

 زنگ تفریح

برا های حضوری زنگ تفریح موقع کالس: »7کننده شماره مشارکت -

ها خیلی اهمیت داشت ولی االن اینجوری نیست و برا همکاران هم بچه

ست برا همین موقع زنگ تفریح مسابقه چیستان ظاهراً فراموش شده

ودی ها تا حدکردم که بچهگذاشتم یا یه انیمشین طنز کوتاه پخش میمی

 «از یکنواختی بیرون بیان.

آنالینی خودم رو توی  ها تماسبعضی وقت: »2کننده شماره مشارکت -

دادم یا موقع زنگ تفریح کارهای هنری ها انجام میزنگ تفریح با بچه

گذاشتم و جدای از دادم، براشون انیمیشن کوتاه میها رو نشون میبچه

 «تعامل باید به نقش تربیتی و اجتماعی زنگ تفریح هم توجه کرد.

لزوم توجه بیشتر 

های بر روش

تدریس مبتنی بر 

 تعامل

برا جلوگیری از یک طرفه شدن جریان : »1کننده شماره مشارکت -

کردم ابتدای کالس آنالین یا حین اون پرسش و پاسخ آموزش سعی می

ندی بها رو گروههای کالسی بچهکالسی انجام بدم یا برای انجام فعالیت

 «دادم.و با نظارت خودم توی فضایی مثل واتساپ گروه  تشکیل می

آموزان ابتدایی موقع درس دادن معلم دانش: »7کننده شماره کتمشار -

خیلی نیاز دارن که بین خودشون و معلم ارتباط دوستانه و صمیمانه رو 

حس کنن برا همین ضروریه که روش درس دادنمون جوری باشه که 

روحی متوجه صمیمیت از طرف معلم نسبت به خودشون بشن و از اون بی

 «شن.فضای مجازی جدا ب

تشویق 

آموزان به دانش

 خاطر فعال بودن

ا هآموزان ابتدایی نسبت به سایر دورهدانش: »12کننده شماره مشارکت -

بیشتر به تشویق و توجه نیاز دارن و توی آموزش مجازی بارها متوجه 

ن کنه به همیام که بیشتر نگرانن که معلم در مورد اونا چه فکری میشده

مداوم از طریق استیکر تشویق یا به صورت ویس یا دلیل به صورت 

 «کردم.های دیگه تشویقشون میشیوه

ها از طریق ام که بچهبارها متوجه شده: : »6کننده شماره مشارکت -

های آموزشی با کمک گوناگون مثل انجام کارهای هنری یا ساختن کلیپ

وی خاطر تاند به همین بزرگترهاشون دنبال جلب توجه و تشویق بوده

ها رو گروه آموزشی یا توی وضعیت واتساپ خودم فعالیت بچه

 «گذاشتم تا انگیزه بگیرن.می

مطلوب کردن 

جوّ کالس 

 مجازی

ها موقع کالس آنالین متوجه بعضی وقت: »5کننده شماره مشارکت -

ای هستن به جز توجه به درس، برا ها مشغول کار دیگهام که بچهشده

کنم از طریق حضور و غیاب، پرسش و پاسخ حین تدریس، میهمین سعی 

مشخص کردن زمان انجام تکلیف به کالس نظم بدم مثل آموزش 

 «حضوری.

آموزان آموزش مجازی ممکنه برخی از دانش: »2کننده شماره مشارکت -

ای برا فعالیت نداشته باشن برا همین بهتره از رو یه طرفه بدونن و انگیزه
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ار نسبت به قوانین کالس مجازی توجیه بشن و معلم وقتش همون شروع ک

اط تر باهاش در ارتبآموزان بتونن راحتای تنظیم کنه که دانشرو به گونه

 «باشن.

جلب مشارکت 

 والدین

های ایجاد گروه

مجازی 

رسانی اطالع

مخصوص 

 والدین 

کنن  تر فعالیتآموزان راحتبرا این که دانش: »5کننده شماره مشارکت -

تر در جریان روال کار آموزشی باشن یه گروه توی و از طرفی والدین بیش

های روز بعد رو اونجا اعالم واتساپ تشکیل دادیم و هر روز نحوه فعالیت

 «ای پیش نیاد.کردیم تا هیچ سردرگمیمی

رسانی در مورد نحوه عالوه بر اطالع: »8کننده شماره مشارکت -

ها و ها به درخواست والدین، فیلموقت ضیهای آموزشی، بعفعالیت

گذاشتیم تا خود والدین بتونن مطالب آموزشی مکمل رو توی گروه می

 «ها کمک کنن.ازش استفاده کنن و به بچه

جلسات مرتب و 

 منظم با والدین 

کنیم هر ماه با والدین به صورت سعی می: »2کننده شماره مشارکت -

داشته باشیم و روند پیشرفت یا پسرفت مرتب و منظم جلساتی 

آموزان رو با هم بررسی کنیم، انتقاداتی که از ما دارن رو بگن و دانش

 «انتقادات و پیشنهاداتی که ما برای اونا داریم رو بیان کنیم.

کردیم که توی جلسات والدین رو توجیه می: »11کننده شماره مشارکت -

ا گرفته میشه تا از این طریق والدین بنظراتشون برا بهبود آموزش در نظر 

 «ها نظارت داشته باشن.انگیزه بیشتری بر آموزش و یادگیری بچه

ها و توجیه نقش

های زمینه

 همکاری والدین

سعی کردیم توی جلسه اول سال تحصیلی با : »2کننده شماره مشارکت -

ن انتظارات والدیها و ها و انتظاراتمون رو بگیم و خواستهوالدین، خواسته

های آموزشی به اونا ها و برنامهرو هم بشنویم و در مورد نحوه فعالیت

 «رسانی کردیم.اطالع

خوشبختانه بیان کردن متقابل نظرات توی این : »7کننده شماره مشارکت -

و  تر بشهجلسات باعث شده بود که انتظارت ما و والدین از هم معقوالنه

آموزان رو درک ط و مشکالت والدین و دانشتونستیم شرایراحتتر می

تونن سطحی هستن و در چه سطحی میچه  کنیم و این که والدین در 

 «کمک کنن.

افزایی و دانش

آگاهی بخشی به 

 والدین

های کردیم به والدین ابزارها و برنامهسعی می: »4کننده شماره مشارکت -

وای ریافت فیلم و محتبرای دآموزشی برا تولید محتوا، یا یه سری منابع 

معرفی کنیم و خوشبختانه والدین به لطف آموزش مجازی  آموزشی مفید

 «کنن.زمینه دارن تبحر پیدا می این توی

ها زیاده توی آموزش مجازی فشار روی بچه: »6کننده شماره مشارکت -

و برخی از والدین ممکنه با نیّت خوب رفتارهایی مثل نظارت شدید روی 

ها انجام بدن برا همین سعی کردیم در خصوص این رفتارها و بچه

 «   پیامدهای نامطلوبش به والدین آگاهی بدیم.

تشویق و تمجید 

فعال و از والدین 

 پیگیر

کردیم از والدینی که همکاری سعی می: »11کننده شماره مشارکت -

کنند تمجید و تعریف کنیم تا بقیه والدین هم تشویق بشن که بیشتر می

مشارکت کنن و از طرفی والدین بدونن که زحمات و تالششون هم برا 

 .«ها خیلی ارزشمندهمعلم و هم برا بهتر شدن آموزش و یادگیری بچه
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از یه طرف والدین رو تشویق به مشارکت : »14کننده شماره مشارکت -

کردیم و از طرف دیگه میبا مدرسه در امور آموزشی و ارائه پیشنهادات 

به خاطر در میون گذاشتن تجربیاتشون با دیگر والدین ازشون تشکر 

 «کردیم و این تا حدودی برای افزایش مشارکتشون اثربخش بود.می

نسبت به  نگرش

 آموزش مجازی

توجیه مزایا و 

های محدویت

 آموزش مجازی

آموزان رو طوری سعی کردم والدین و دانش: »6کننده شماره مشارکت -

توجیه کنم که شرایط حاضر که کل دنیا باهاش درگیر هستند رو درک 

ی توی تونن نقش مهمهای بیشتر، مییکنند و بدونن با مشارکت و پیگیر

 «ها داشته باشن.یلی بچهپیشرفت تحص

های آموزش جدا از توجیه فواید و محدویت: »3کننده شماره مشارکت -

هاشون توی آموزش مجازی مجازی، بعضی از والدین نگران بودن که بچه

وارد فضاهای با محتوای نامناسب بشن که در این مورد سعی کردیم نحوه 

 تفاق به والدین آموزشتنظیمات گوشی هوشمند رو برا جلوگیری از این ا

 «بدیم.

پیگیری و 

بازخورد مداوم 

معلم نسبت به 

وضعیت 

تحصیلی 

آموزاندانش  

بعضی از والدین ممکنه تصور کنن که توی : »5کننده شماره مشارکت -

تر شده و دیگه مثل سابق پیگیر وضعیت آموزش مجازی کار معلمان راحت

باید ارتباطشون رو بیشتر آموزان نیستن برا همین معلمان درسی دانش

آموزان به صورت مداوم تقویت کنن و نسبت به وضعیت درسی دانش

 «بازخورد بدن.

برخی از والدین نگران به حال خود رها شدن : »2کننده شماره مشارکت -

ها در آموزش مجازی هستن که سعی کردیم از طریق توجیه قوانین بچه

ی تأثیری در کم شدن تالش و کالس مجازی و اینکه تغییر محیط آموزش

 «  کنیم.آموزان نداره، از نگرانیشون کم زحمات معلمان برای دانش

سازش و همدلی 

معلم نسبت به 

مشکالت 

آموزان و دانش

 والدین

توی آموزش مجازی معلم باید نسبت به : »2کننده شماره مشارکت -

ر س به موقع توننثل اینکه همیشه نمیآموزان مبعضی از مشکالت دانش

کالس آنالین باشن یا تکالیفشون رو به موقع انجام بدن بردباری به خرج 

 «بده و مشکالتشون رو درک کنه.

ها باید درک کنیم که توی آموزش مجازی بچه: »7کننده شماره مشارکت -

ان برا همین توی کنن واقعاً خسته شدهو والدینشون که همراهیشون می

بینانه باشیم و در خصوص انجام ندادن به موقع قعانتظاراتمون بیشتر وا

تکلیف یا عملکرد ضعیف توی ارزشیابی به جای مؤاخذه به فکر رفع 

 «ها باشیم.اشکال و انگیزه دادن به بچه

کاربست محتوای 

جذاب و اجتناب 

از آموزش یک 

 طرفه

رنگ شدن نقشش معلم برای جلوگیری از کم: »5کننده شماره مشارکت -

باید خودش هم محتوای آموزشی جذاب متناسب با کالس خودش تولید 

 «کنه و صرفاً از محتوای تولید شده دیگران استفاده نکنه.

سعی کنیم فقط به فرستادن محتوا و فیلم : »9کننده شماره مشارکت -

آموزشی که خودمون یا دیگران تولید کردن، بسنده نکنیم و از طریق شاد 

به صورت آنالین تدریس کنیم که البته توی برخی از  هایا سایر برنامه

 «ها به خاطر سرعت پایین نت مشکله.روستا

کاربست روش 

 یادگیری معکوس

توی روستایی که مشغول به خدمت هستم با : »2کننده شماره مشارکت -

رو هستیم برا همین موقع غروب، مشکل قطع و وصل شدن اینترنت روبه
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های چالش

 زیرساختی

ها و مطالب آموزشی مربوط به روز بعد رو توی گروه مجازی در فیلم

دادم و موقعی که سرعت اینترنت آموزان قرار میاختیار والدین و دانش

 «شدن.ها بیشتر به رفع اشکال و یادگیری بیشتر مشغول میشد بچهبهتر می

آموزان به خاطر وضعیت بد بعضی از دانش: »8کننده شماره مشارکت -

اقتصادی گوشی هوشمند ندارن برا همین با هماهنگی مدیر، محتوا رو در 

دادم که هر هفته توی ساعت مشخصی به صورت اختیار مدرسه قرار می

 «دی، محتوا رو از سیستم مدرسه دریافت کنن.فلش مموری یا سی

تعیین چهارچوب 

های فعالیت

 آموزشی

هایی که اینترنت کند یا کامالً قطع برا وقت: »5کننده شماره مشارکت -

الدین قرار وها و هستش یه برنامه از قبل مشخص رو در اختیار بچه

دادم که از سردرگمی دربیان مثالً مرور فالن قسمت یا انجام فالن می

 «تمرین کتاب.

های فعالیتدهی ه جدول مخصوص سازمانی: »3کننده شماره مشارکت -

آموزشی تهیه کرده بودم که حتی در صورت قطع یا کند شدن اینترنت در 

 «ها بدونن که چه کاری انجام بدن.حدود یکی دو ساعت هم بچه
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Introduction 

Along with other types of education, virtual education has been popular for many years. 

Presently, due to the global Covid-19 pandemic and the consequent closure of schools 

and other educational institutions, the need for virtual education has become more and 

more apparent to everyone. The main challenges facing virtual education in elementary 

school can be broadly divided into four categories: 1. challenges related to teachers, 2. 

challenges related to students, 3. challenges related to parents, and 4. infrastructure 

challenges (Dehghani, Azad Dolabi, & Taamoli, 2021). Different countries have adopted 

different strategies to optimize virtual education. For example, some elementary and 

middle schools in Japan have taken steps to integrate virtual education into formal 

education (Murai and Muramatsu, 2020). In Finland, teachers worked in pairs and shared 

their work environment (Iivari, Sharma, & Ventä-Olkkonen, 2020), and in China, schools 

created a database to increase teachers’ information literacy in some primary and 

secondary schools (JU & YU, 2020). However, according to some teachers, virtual 

education is very time-consuming and has blurred the line between teachers’ personal and 

professional life (Anderson & Hira, 2020), leading to teacher burnout. A review of the 

literature revealed that each of the previous studies has addressed only some of the 

challenges and none has dealt comprehensively with all challenges. Also, the solutions 

offered to these challenges are somewhat general. Therefore, in the present study, a 

phenomenological approach was adopted, and in-depth semi-structured interviews with 

primary school teachers were analyzed to cast light on their engagement with virtual 

education and their strategies to optimize it. 

Research questions 

1. How did primary school teachers engage with virtual education?   

2. What strategies did primary school teachers adopt to optimize virtual education? 

Methods 

Given that the present study aimed to investigate primary school teachers’ engagement 

with virtual education and their strategies for its optimization, a qualitative approach and 

descriptive phenomenology were used. In total, 15 participants were selected using 

purposeful sampling, and data were collected using semi-structured interviews until 

                                                           
1Associate Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Tehran University, Iran 

(Corresponding Author) (dehghani_m33@ut.ac.ir) 
2MA Student in Curriculum Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Tehran University, 

Iran (behroozazad@ut.ac.ir) 
3PhD Student in Curriculum Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Tehran University, 

Iran (m.khattat@ut.ac.ir) 



 

 

 

 

theoretical saturation was reached. Colaizzi’s seven-step coding method was employed 

to analyze the data. 

Results 

Regarding the first research question, the results of the interviews led to the identification 

of six main themes, which indicated different dimensions of primary school teachers’ 

engagement with virtual education. The themes identified included the following: 

vocational-technical skills, evaluation of students’ learning, effective interaction between 

teachers and students, parental involvement in virtual education, and infrastructure 

challenges. As regards the second research question, the analysis of the semi-structured 

interviews resulted in the identification of 29 strategies. 

Discussion 

The results indicated that elementary school teachers had ambiguous ideas about the role 

and function of virtual education. Furthermore, the strategies adopted by them to optimize 

virtual learning reflected their tendency to generalize their understanding of face-to-face 

learning to virtual learning. Therefore, in this regard, it is necessary to provide a platform 

for primary school teachers to understand the potential and functions of virtual education 

as well as its limitations.  

Keywords: teaching-learning process, curriculum implementation, optimal training, 

strategies, virtual education 
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