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 چکیده
 شهر مرودشت ییمعلمان مقطع ابتدا دگاهیاز د یموجود در نظام آموزش یهاها و فرصتپژوهش حاضر با هدف بررسی چالش

ناهمزمان  لیمتوا ۀختیانجام شد. روش پژوهش آم 19-دیکوو یریگو در دوران همه 1399-1400( در سال تحصیلی استان فارس)

بودند و  گیری هدفمند انتخاب شدهنمونه مرد( که از طریق 5زن و  5معلم باتجربه ) 10مصاحبه با  قی( بود. از طریکمّ -یفی)ک یاکتشاف

 ةویشد. ش یآورجمع یو کمّ یفیک یهامرد(، اطالعات و داده 50زن و  85) یینفر از معلمان مقطع ابتدا 135 نینامه بپرسش عیتوز

و  یشامل سه مرحله )باز، محور ن،یاشتروس و کورب یکدگذار روشبا استفاده از  یفیها در بخش کداده لیو تحل هیو تجز یآورجمع

ساخته و  ه،یمصاحبه اول جینتا قیساخته که از طرنامه محققها با پرسشداده یگردآور زپس ا زین یدر بخش کمّ ( انجام شد. یانتخاب

در  جنتای اسبر اس. شد انجام هاداده لی( تحلی)درصد و فراوان یفیبود، با روش آمار توص دهیرس دییآن به تأ ییایو پا ییمحتوا ییروا

از  نی. همچنندشد یندبرد مطرح و طبقهو خُ یانمی کالن، سطح سه در یموجود در نظام آموزشی هافرصت و هاچالش ،بخش کیفی

 نشان داد که ینتایج در بخش کمّ رد به دنبال داشته است.و خُ یانیم ،را در سطح کالن هاییفرصت کرونا وعیکنندگان، شنظر مشارکت

با  یکه معلمان در بخش کمّ  دهدینشان م نیموافق و موافق اختصاص دارد و ا کامالً هاینهیتوافق به گز یدرصد باال ها،هیدر تمام گو

مطرح شده قبول  هایفرصتها و چالشعنوان را بهمذکور نظر هستند و آنان هم موارد هم یفیکنندگان در بخش کمشارکت دگاهید

 دارند.

 .کرونا گیریهمه، نظام آموزشی معلمان، ها،فرصت، هاالشچ :های کلیدیواژه
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 مقدمه
 2019که از دسامبر سال  2عنوان یک سندرم شدید تنفسی، به1(19-گیری بیماری )کوویدهمه

 ,Garfin) شودها نفر در سراسر دنیا تلقی میمیلیون تهدید برای سالمتی و زندگی عنوانپدیدار شد، به

Silver & Holman ،2020  ؛Wang et al ،2020.)  گرفتن پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و با در نظر

جهان، یکی از کارکردهای ملی که به  ارکان زندگی مردمِ ۀدر هم بیماریگیری این فرهنگی همه

 & Ministry of Science, Research) آموزش است ،شدت از بحران کنونی اثر پذیرفته است

Technology ،2020)سال  اجتماعی، از اوایل اسفندماههای گذاریدلیل رعایت فاصلههکه بچرا ؛

 بدو . ازشدندپرورش و آموزش عالی به نوعی تعطیل ور بخش آموزشنظام آموزشی کشور د 1398

 هایبرنامه اجرای و تدوین دغدغه بیماری، این حذف به کمک برای هادانشگاه و مدارس تعطیلی

 هاینظام چالش ترینبزرگ به خانگی قرنطینه شرایط در و منزل در هاآموزش تداوم برای تحصیلی

گیری همهدر حقیقت،  .است شده تبدیل عالی آموزش هم و پرورش و آموزش هم یعنی ،آموزشی

 پذیرانه قابل انعطافهای سیاست، موقعیتنهادهای دولتینیازمند این است که هر یک از  19-کووید

 ,Brown, Te Rieleد )دولت ایجاد کننولیت ئهای مسو سازگار را در ارتباط با بسیاری از جنبه

Shelley, Woodroffe ،2020.) جهان کشورهای همه برای بلکه در ایران، تنهانه دغدغه و چالش این 

 و 3جهانی بهداشت سازمان نظیر المللیبین هایسازمان و نهادها که ایگونه به ؛است بوده مطرح

 یتربیت و آموزشی راهنماهای و هادستورالعمل و درسی ۀبرنام تدوین برای تکاپو به هم 4یونیسف

پرورش  و که از سمت آموزش جدیم و مهّهای بسیار. یکی از برنامهاندشده وادار شرایط این برای

یا آموزش از طریق فضای  «5آموزش الکترونیک»و همچنین آموزش عالی مطرح و انجام شد، بحث 

پرورش نقطه توجه خود را از تدریس به یادگیری امروزه دنیای آموزش و که چنانمجازی است. 

غنی  آوریمعطوف کرده است و چنین رویکردی با توجه به دانش گسترده فناوری اطالعاتی و فنی

های آموزشی مبتنی بر فضای وشر (.2020رشید، قابی، یعقوبی و و)فتحی، کردن آیدبه دست می

یادگیری معرفی شده  -ؤثرترین روش یاددهیعنوان مبه ،از سوی یونسکو 2005مجازی در سال 

تواند با های کسب شده در این زمینه بسیار مفید است و آموزش و پرورش دیگر نمیاست. تجربه

باید تغییرات ساختاری و دیجیتالی را در سرلوحه و  ه نحو مطلوبی به آموزش بپردازد ومدل قبلی ب

 بنابراین، در شرایط ایجاد بحرانن را فراگیر نماید؛ سراسر کشور آ اولویت کاری خود قرار دهد و در

ضرورت توجه به  ،در جهان و ایران و تعطیلی طوالنی مدت مدارس 6کروناویروس مانند شیوع 

                                                 
1. COVID 19 
2. severe acute respiratory syndrome coronavirus 

3. The World Health Organization 

4. UNICEF 
5. e-learning 

6. Corona Virus 
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حتی سازمان بهداشت جهانی هم  .شودمجازی و الکترونیکی بیش از پیش احساس می هایآموزش

راه دور مانند رادیو، پادکست، تلویزیون و آموزش ای اعالم نموده است که آموزش از طبق بیانیه

 (.Bender ،2020) های ادامه آموزش استآنالین بهترین راه

 تغییرات نظام آموزشی منظربا کرونا و از  مقابله منظراز  حال حاضر آموزشی رویکردهای تغییر

 نظیر کرونا قابل جهانی هایو بحران هابا تهدید و مقابله گیریپیش باالتر در جهت کارایی سمت به

، آموزش، در سراسر جهان، اقتصاد، فرهنگ با تعطیلی 19-کوویدچنانچه اشاره شد،  .است توجه

 مردم نقاط مختلف روی را پیش جدیدی زندگی کرد و سبک مواجه جدی را با چالشی ...ورزش و

 در آن فضای که بود توجهآموزش ایجاد کرد، قابلدر حوزه  نشینیخانه این که تحولی .جهان قرار داد

، ظرفیت از این برخورداری برای مناسب و ابزارهای اینترنتی هایو استفاده از زیرساخت مجازی

عنوان به کرد و آموزش مجازی ها را با اختالل مواجهآموزش زند. کرونا، ادامهحرف اول را می

انتخاب شد،  مختلف ها و مراکز آموزشیآموزش در مدارس، دانشگاه عدم توقف برای راهکاری

ها را با اما دانشجویان و دانشگاه ؛آموزش اتخاذ شده است عدم توقف برای گرچه که راهکاری

از مدارس و  تعداد زیادی(. 2020)میرزایی،  رو کردروبه خاصی هایجدید و پیچیدگی چالش

 هایکنند و اکنون در حال تغییر شیوه خود را تعطیل حضوری هایاند فعالیتها مجبور شدهدانشگاه

 ویژه آموزش آنالینبه الکترونیکی نظام آموزش و یادگیری به آموزش از نظام آموزش حضوری

)موسوی و جعفری،  مشاهده استجهان قابل وضوح در ایران و سایر کشورهایبه شرایط هستند. این

 سیستم سراسر جهان، همچنین آموزشی هایکرونا ویروس بر سیستم ،ترطور واضحبه(. 2020

ها در مدارس و دانشگاه حضوری هایشدن دوره بسته و منجر به است ایران تأثیر گذاشته آموزشی

میلیون نفر دانشجو وجود  مو نی 3آموز و حدود میلیون نفر دانش 13. در کشور ما حدود شده است

در نظر  بزرگ جامعه بخش دیدن این از آسیب و جلوگیری و روانی جسمی دارد. سالمت

، اما آموزش است ها تعطیلهمدارس و دانشگا»و لذا با شعار  بوده است گذاران در اولویتسیاست

عنوان تواند بهمی ، آموزش مجازیبنابراین ؛فراگیر رفت بالی استقبال این به جامعه« نیست تعطیل

 و( 2020)احمدی، شهبازی و حیدری،  شود ایران تلقی روزهای در آموزش این عطف نقطه یک

مدارس در زمان شیوع کرونا ویروس  تعطیلی به مثبت پاسخی صورت مجازیو آموزش به یادگیری

 (.Marbán, Radwan, Radwan & Radwan ،2021) شود در نظر گرفته
 

اقدام،  این و هزینه است دولت گذاریمستلزم سرمایه تغییر رویکرد در نظام آموزشی اگرچه

 19-شیوع کووید به تغییر رویکرد و با توجه آثار بلندمدت این به اما با توجه ؛خواهد بود توجهقابل

با  گذاریسرمایه و در مواردی منابع تخصیص از طریق مختلف آموزشی هایدر سراسر جهان، نظام

 افراد فراهم را برای مناسب اند تا خدمات آموزشیتالش کرده نوآورانه ها و ابزارهایاستفاده از رویه
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در نظام  حلراه ترینو اصلی ترینها در ارتباط باشند. مهمکنند و با خانواده آن ها حمایتکرده، از آن

 مدت و گذرا موردکوتاه حلراه عنوان یکبه لحظه تا این بوده که رویکرد آموزش مجازی آموزشی

 ایمقابله ایجاد بسترهای لزومویروس و  این پیامدهای به اما با توجه ؛است استفاده قرار گرفته

 و مزایای و معایب هقرار گرفت بررسی بلندمدت مورد حلراه عنوان یکضرورت دارد تا به ،بلندمدت

 (.2020بدی، اشکی، میرزایی و ا)ابطحی فروشانی، کیتاب ف قرار گیرد بررسی استفاده از آن مورد

معتقد است عنصر کلیدی در هر آموزشی چه الکترونیکی و  (Mehall ،2020) ،در همین راستا 

آموزان عد تعامل بین دانشمجازی و چه حضوری، تعامل در مجموعه تعلیم و تربیت است که از سه بُ

ل شده آموزان تشکیآموزان با یکدیگر و تعامل بین معلم و دانشو محتوای آموزشی، تعامل بین دانش

الشعاع است. از دیدگاه وی هرگونه خللی در این تعامل چه فیزیکی و چه مجازی آموزش را تحت

های سنتی برای مقابل آموزشهای مجازی در آموزش(. Lane ،2009) به عقیدهقرارخواهد داد. 

ای دارد که بدون حمایت اند مشکالت عمدهآموزانی که با روش سنتی آموزش دیدهمعلمان و دانش

( و 2020الحسینی )ابوالمعالی گیرد.خوبی صورت نمیتکنیکی و آموزشی، یادگیری و یاددهی به

Dixson (2010 ) هایی اند همواره دارای چالشهای مجازی از زمانی که ایجاد شدهآموزشمعتقداند

نیز بر این  Anas (2020)اند. آموزان بودهدر خصوص چگونگی آموزش و موضوع انگیزش در دانش

 ؛های اجتماعی مثبتی است که در آموزش مجازی وجود نداردباور است که آموزش سنتی دارای جنبه

های مجازی ایجاد نمود که معلمان برای کاهش این اثرات منفی در آموزش هاییتوان فرصتاما می

نیز به جایگاه معلم در آموزش Kehrwald (2008 ) د.ها نقش اساسی دارندر ایجاد این فرصت

نیز معتقدند آموزش ( 2011)کند. دالور و قربانی برداری از آموزش اشاره میمجازی جهت بهره

تواند موجب یادگیری خالق های الزم میهای قوی و آموزشساختشرط تأمین زیر به مجازی

آموزش در دوران »در پژوهش خود با عنوان Langford & Damşa (2020 ) یادگیرندگان گردد.

دیجیتالی  ،2020در مارس  مدارسها و بسته شدن فیزیکی دانشگاهبه این نتایج دست یافتند که « کرونا

ه این ب برخطانتقال ناگهانی به تدریس ده است. ای افزایش داسابقهشدن آموزش را با سرعت بی

ها و مسائل شدند و چالشهای تدریس خود  روشناگزیر به تغییر  از معلمان معنی بود که بسیاری

ع و تعاملی، تنوتغییرات مثبت شامل تدریس ممنفی متعددی را تجربه نمودند. دراین راستا  مثبت و

افزار های مجزا و نرمتر، استفاده از مدلهای گروهی کوچکیافته و بحثسمینارهای سازمان

در پژوهش خود با Ross (2020 ). دیداری بودو فضای بیشتر برای ارتباط نوشتاری و  1گیریرای

زمان شیوع  آموزش و یادگیری در داوم امرقرنطینه برای تدر دوران درسی  ایجاد برنامه»عنوان 

 است تا با یکدیگر علمان ایجاد کردهبحران فعلی فرصتی برای معقیده دارد که « ویروس کرونا

                                                 
1. voting software 
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عقیده  وی همچنین .که به نفع همه باشد نمایندهای یادگیری مشترکی ایجاد کنند تا فرصتهمکاری 

این برنامه به یادگیرندگان د، تعددی دارو مجزا، نقاط قوت م برخطدرسی  ایجاد یک برنامه دارد که

 د.دهد تا مطابق با زمان و توانایی خود مشارکت کننقدرت می

Todd (2020)  اظهار « ادراک معلمان از تدریس کالسی به مجازی»در مطالعه خود با عنوان

در آموزش  های جدید آموزشی، تغییر عظیمیقاعدهبا ایجاد 19 -ی کوویدگیربیماری همهاند که داشته

ه دمشکالت متعددی شظهور بر معلمان منجر به  آن تاثیر. تحول ناگهانی این امر و است ایجاد کرده

در  (2020موسوی و جعفری ) راستا در این. خواهند بودحل اما بسیاری از این مشکالت قابلاست 

 مجموعه از بررسی ها، پسها و چالشدر دوران کرونا، فرصت با عنوان آموزش مجازی پژوهشی

و  در دوران کرونا فرصت آموزش مجازی اهمیت بررسی موجود به نظری ها، مجالت و مبانیکتاب

ها چالش حل راهکار برای قرار دادند و در پایان نیز چندین را مورد بحث آموزش مجازی هایچالش

در دوران کرونا،  مجازی هایز آموزشادراک ا (2020ابطحی و همکاران ) دادند. در پژوهش ارائه

 گیریشکل و دانشجویان جهت استادانمیان  دوسویه ، ضرورت تعاملیفنی هایارتقاء زیرساخت

نوع  بیشتر با این تطابق تالش دانشجویان و اساتید برای مطلوب و افزایش یادگیری -فرایند یاددهی

 وجود آمده ارائه به از شرایط گیریبهره کیفیت افزایشجهت نهایی عنوان راهکارهایآموزش به

آموزش  هایبا عنوان چالش در پژوهشی( 2020زاده )ابوالحسنی، میرزایی و حنیفه .گردیده است

آموزش  هایکرونا و مزایا و چالش لحاظ نمودن شرایط در دوران کرونا، کوشیدند ضمن الکترونیکی

 موردبررسی مدارس و مؤسسات آموزش عالی آن را برای با کیفیت مرتبط هایش، چالالکترونیکی

 ,Maggio, Daley, Pratt نتایج پژوهش  پیرامون بهبود آن بپردازند. جامع مدلی ارائه قرار داده و به

& Torre (2018 ) تدریس بصورت مجازی برای معلمان، اساتید و مراکز آموزشی نشان داد که

 .هایی ناشناخته را به وجود آورده استتی از جمله ناآشنایی با فناوری جدید و چالشمشکال

با عنوان  نیز در پژوهشی( 2020میرانی سرگزی، حیدری آبروان، عسگری و خوش خواهش )

 کهآن دلیل در ایران به آموزش مجازی گرفتند که در ایران، نتیجه آموزش مجازی هایکرونا و چالش

 نبود، در طراحی آن نیز فراهم هایدنبال نشده بود و زیرساخت صورت جدیاز بحران کرونا به قبلتا 

 کند. در پژوهشمی آن را کمرنگ موفقیت که رو شده استروبه اساسی هایو اجرا با چالش

 اصلی مقوله 5 یشناسای ها، منجر بهاز مصاحبه حاصل هایداده تحلیل (2016انی و صالحی )قربانخ

 مربوط به»، «دانشجو مربوط به»، «استاد مربوط به»، «دانشگاه» مربوط به هایچالش شامل گردید که

شیوه تریننشان داد مهم (2020رضایی ) پژوهش نتایج . همچنیناست «کالس مربوط به»و  »سامانه

( عبارتند شیوع ویروس کرونا )آموزش مجازیدانشجویان در دوران  هایاز آموخته ارزشیابی های

، مجازی ، امتحان شفاهیمجازی (، امتحان کتبیربطذی )در صورت مجوز مبادی از: امتحان حضوری
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(. با )تلفیقی چندگانه و ارزشیابی الکترونیکی ، کارپوشهمجازی های، ارائهشفاهی و پاسخ پرسش

دهد و می را کاهش ، اعتبار ارزشیابیروش ارزشیابی یک ه، بسنده کردن بهآمددستبه نتایج به توجه

 هایآموخته ارزشیابی ( برای)تلفیقی چندگانه هایبا محتوا و اهداف از روش متناسب لذا الزم است

آموزش  به بررسی تأثیر 1در پژوهشی که از طریق آموزش گسترده آنالین راگیران استفاده کرد.ف

های عفونی نوظهور پرداختند، دریافتند که روش بهداشت در کشورهای در حال توسعه با بیماری

 ها، آموزش کامل و افزایشآموزش مجازی و آنالین عالوه بر تأثیر مفید بر بهداشت، به کاهش هزینه

(. Liyanagunawardena & Aboshady ،2028) دسترسی کاربران به محتوا را همراه داشته است

 ،افزاراز آموزش مبتنی بر نرم نشان داد که( 2018نژاد، درتاج، سیف و فرخی )پژوهش صالحی تایجن

برای ارتقای عملکردهای شناختی از جمله سرعت پردازش اطالعات را ساخت نقشۀ ذهنی 

 فزایش می دهد.آموزان ادانش

از راه دور با هدف بررسی آموزش سنتی و آموزش Kennedy  (2002 )در پژوهشی که توسط

زش آموز و معلم در آمودانش یارتباط فردمیزان  دانشجویان بهداشت انجام گرفت، نتایج نشان داد که

 Basilaia & Kvavadzeهمچنین  .تر از آموزش به شکل حضوری استبه مراتب بیش از راه دور

خصوص در  تواند در دوره بعد از شیوع بیماری، بهمعتقدند که شیوه آموزش برخط می( 2020)

 آموزان با نیازهای خاص مفید باشد.مورد دانش

 هایدر شبکه آموزش مجازی و معایب محاسن (2020محمدی و همکاران ) پژوهشاساس  بر

 و ایجاد فرصت تحصیلی ماندگیاز عقب : جلوگیری)محاسن آموزشی مقوله در پنج اجتماعی

و انضباط  مقررات نظم هب پایبندی و کاهش کالسی تکالیفانجام  به : عدم تمایل؛ معایبخالقیت

 : حذف فعالیت؛ معایبآموزان و نظارت بیشتر والدیندانش عمل : آزادی)محاسن ، اجتماعی(کالسی

نظام  عرصه به : ورود آموزش مجازی)محاسن آموزان(، فرهنگیدانش پرتیو حواس و تنبلی گروهی

 حوصلگیو بی و خستگی حضور معلم : حذف کاریزمایجدید؛ معایب و ایجاد تجربه یتو ترب تعلیم

در زمان ایاب و  جوییایاب و ذهاب و صرفه هزینه : کاهش)محاسن (، اقتصادیاز والدین برخی

)ارتقاء  افزار الزم( و فنیسخت تهیه و هزینه تکمیلی هایآموزش جهت گذاری: وقتذهاب؛ معایب

 آوریفن به ویدئوها و عدم تسلط بصری و عدم جذابیت عنوان حسنبه والدین ایسواد رسانه

 به شدند. با توجه بندی( طبقهاجتماعی هایدر شبکه آموزش مجازی عنوان معایباطالعات به

 جهت و اثربخش منسجم هایزیرساخت عنوان گردید، طراحی والدین توسط که مشکالت و معایبی

 یابد.ضرورت می آموزش مجازی ارائه
 

شیوع  به با توجه و آنالین آموزش مجازی آموزان بهها و دانشخانواده سازیآماده تردیدون بد

                                                 
1. massive open online courses 
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. احتماالً کرونا از کرونا مغفول ماند شکالت ناشیم در سایه بود که گسترده ویروس کرونا ضرورتی

کتاب تغییر محتوای به و با توجه اثر گذاشته آموزان ابتداییبیشتر در دانش غیرحضوریو آموزش 

 دروس به در فراگیری است شایسته که گونهتوانند آننمی والدین ها اغلببودن آن ها و تخصصی

 ، زندگییادگیری و تالش برای شاد مدرسه آموزان از فضای. محروم ماندن دانشنمایند کمک هاآن

آموزان دانش برای آموزش غیرحضوری که است و حضور در اجتماع از دیگر مشکالتی جمعیدسته

 این اجرای الزم برای ها در خصوص آمادگیمتولیان امر و خانواده . اما از غفلتایجاد کرده است

با  وجود دارد که مشکالت دیگری بگذریم آموزش که در عرصه حال عظیمفرایند جدید و درعین

 ،اندنشده تنها کمنه طرح آموزش مجازی سال از شیوع ویروس کرونا و اجرای از یک بیش گذشت

خود خواهد  به فرسایشی روند حالت این احتمال ادامه بینیپیش به اند و با توجهشده بیشتر هم بلکه

ها دچار انواع آسیب میان به در این آموزان هستند کهها و دانشدهخانوا این و بیشتر از همه گرفت

عادت داشتند و  معمولی شرایط به که ، معلمانیآموزشی پارادایم تغییر ناگهانی خواهند شد. این

 .(Talidong & Toquero ،2021) کشیده است چالش را آغاز کردند، به آنالین آموزش اضطراری

در عصر  که نشان داده است خوبیبه زمانی مقطع شیوه آموزش در این تغییر اجباری کما اینکه

افزارها نرم انتقال محتوا از طریق الزم برای هایاز معلمان فاقد مهارت توجهی، درصد قابلتکنولوژی

 مدت، دانشدر کوتاه ریزیوپرورش با برنامهآموزش است هستند و ضروری آموزشی هایو رسانه

 و یادگیری در فرایند یاددهی و ارتقا دهد. مسلماً استفاده از فناوری بُعد تقویت معلمان را در این

توان تر میبهتر و سریع طریق شود و از اینمی نظام آموزشی اثربخشی و افزایش پویایی سبب

 بر آموزش و ارزشیابی ایران مبتنی رساند. نظام آموزشی لیرشد و تعا را به جامعه فکری هایسرمایه

و  خسته و جسمی آموزان از لحاظ روحیآور مدارس، دانشو مالل خشک فضای . در ایناست

 و ارتباط چندانی ، تعاملبرخط هایآموزان با آموزشدانشYang (2020 ) زعمشوند. بهفرسوده می

حبیبی و همکاران  دهند.نشان می تریبیش عالقه حضوری هایدر کالس رکتش برقرار ننموده و به

در دوران  آموزشی هایتأثیرگذار بر فعالیت را از موانع و فناوری ، آموزشی؛ مالیمانع سه (2020)

ونا کر شیوع پاندمیSahoo, Muduli, Luhach, & Poonia (2021 )اند. از نظر شمار آورده کرونا به

مؤسسات Talidong & Toquer (2021 ) زغم . بهاست گذاشته بر مؤسسات آموزشی تأثیرات مهمی

-Börnert .اندشده دوران مواجه در این آموزشی محتوای و کمبود طراحی با مشکالت فنی آموزشی

Ringleb, Casale, & Hillenbrand (2021 )و  مدرسه، ؛ معلمسطح را در سه زش مجازیآمو

 توان نتیجهانجام شده می هایپژوهش به در مجموع و با توجه .اندقرار داده بررسی آموز مورددانش

مردم  سالمت ازجمله جامعه هایبر تمام شاخص کرونا، مشکالت زیادی پاندمی اگرچه گرفت

فراگیر  توان بهمی از آن جمله ها در کشور شد کهقابلیت برخی شکوفایی کرد، اما منجر به تحمیل
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امر نیز  در سراسر کشور اشاره کرد. از طرف دیگر، مسئولین آموزش مجازی یافتن شدن و رونق

 ؛اندشده واقف الکترونیکی بر یادگیری مبتنی هایآموزش از راه دور و آموزش بر اهمیت ازپیشبیش

و  اینترنت سراسری شبکه توسعه الزم از قبیل هایرساختزی با توسعه رود کهانتظار می بنابراین

 شده در اینو استفاده از تجارب کسب محور تعامل آموزشی افزارهایآن، تولید نرم سرعت افزایش

شیوع  بعد از پایان یافتن و حتی در کشور باشیم روزافزون آموزش مجازی شاهد رونق پاندمی

 باشد. تداوم داشته نوع آموزش در کنار آموزش حضوری ویروس کرونا، این

ستون شود کهوپرورش آن کشور نهاده میآموزش از طریق هر کشوری توسعه زیربنای در واقع

 توجهیبی که است ایاندازه به اهمیت وجو کرد. اینجست آن را باید در آموزش ابتدایی اصلی های

 گذاردمی بر جای جوامع و تعالی بر پیکره پیشرفت را در ابعاد مختلف باریآن، آثار زیان به

(Raccanello, Brondino, Moè, Stupnisky, & Lichtenfeld ،2019.) در عالوه دوره ابتداییبه ،

 ایندارد.  مهمی ، نقشاست ها مواجهروزمره با آن کودک در زندگی که اموری و معانی رشد مفاهیم

باشد. شده، می ریزیدر خانواده پی کودک که و اجتماعی ، زیستیشناختی تکوین بخشدوره تداوم

شیوه  و یادگیری ، تربیتتحصیل برای مناسبی و موقعیت در آن فرصت که است ایدوره همچنین

 شودشکوفا می تدریجکودک به هر گردد و استعدادهایمی کودک فراهم با دیگران برای ارتباط صحیح

(Mouratidou, Karamavrou, Karatza, & Schillinger ،2021 .)عنوان کرونا ویروس به از طرفی

قرار نگیرد  موردبررسی درستیاگر به هر کشوری آموزشی سیستم تهدید برای ترینبحران و قوی یک

آبادی، شریفی، فتح (.2021)حبیبی و همکاران،  اشدب داشته در پی ناگواری هایفاجعه است ممکن

در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که آموزش الکترونیکی می( 2019شکری و پاکدامن )

 و یلیتحص امای و کرونایی وضعیت تواند جایگزین مناسبی برای آموزش حضوری باشد. مقارنت

 هایکالس و مجازی فضای به دانشجویان و آموزاندانش همه است شده سبب تحصیل هادام به نیاز

 اینترنت یا و اجتماعی هایشبکه طریق از را خود آموزشی هایبرنامه و آورده روی( آنالین) برخط

 استفاده با والدین و مسئوالن تنها نه که است آن دهندهنشان وابستگی و استقبال از حد این. کنند دنبال

اساساً  بلکه دارند اصرار و تأکید مجازی فضای از برداریبهره بر حتی و نیستند مخالف اینترنت از

 رها و رفیط از حضوری تحصیل محدودیت. کرد منع اینترنت توان کسی را نسبت به استفاده ازنمی

 اننوجوان و جوانان ویژه به همگان که دارد پی در را نگرانی این دیگر، طرف از مجازی فضای شدگی

 خود یشترب وابستگی توجیه برای مستمسکی نیاز این و آورند روی مجازی فضای به ایبهانه هر به

 دشواری و یدهپیچ مجازی کار فضای از استفاده به نسبت آنان کردن به فضای مجازی شود. طبیعتاً منع

در دوران  اجتماعی هایبر شبکه مبتنی هایاستفاده از آموزش لزوم و اهمیت با در نظر گرفتناست. 

 کشور ما که گستردگی، اطالعات باره استفاده از فناوریمحدود بودن تحقیقات در ،گیری کروناهمه
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و همچنین  دارد جوان زیادی آموز و جمعیتدانش جهان از کشورهای برخی جمعیت تعداد کل به

در نظام آموزش مندرج در سند تحول بنیادین »ابتداییدورة آموزش  به بخشیاولویت»ضرورت 

ود در موج یهاها و فرصتبود که چالش نیا قیتحق نیا یمساله اصل، طبق آنچه بیان شد وپرورش

 19-دیکوو یماریب یریگشهر مرودشت در دوران همه ییمعلمان مقطع ابتدا دگاهیاز د ینظام آموزش

  باشند؟یم یشامل چه موارد

 

 پژوهش شناسیروش
 آمیختۀ انجام شد، روش 1399-1400که در سال تحصیلی  حاضر پژوهشروش  روش پژوهش:

ستی و اسناد باالد با بررسی ،در این رویکرد در بخش کیفیمتوالی ناهمزمان اکتشافی بوده است. 

ز پرسشنامه با استفاده ا ،در بخش کمی تاریافته وو همچنین انجام مصاحبه نیمه ساخ تحقیقات گذشته

پیگیری شده  اصلی پژوهشها، مسأله ساخته بر اساس بررسی اسناد و مدارک و تحلیل مصاحبهمحقق

 است.

معلمان مقطع ابتدایی  تمامیآماری این پژوهش شامل  جامعۀ: کنندگان پژوهشتمشارک

شهرستان مرودشت )استان فارس( بود که بر اساس آمار ارائه شده از واحد آموزش ابتدایی اداره 

مرد( بود. انتخاب نمونه در بخش  330زن و  520نفر ) 850آموزش و پرورش شهرستان مرودشت 

 5نفر از معلمان ) 10گیری هدفمند صورت گرفت و تعداد کیفی پژوهش، با استفاده از روش نمونه

، استثنایی، هیأت نوع مدرسه استعداد درخشان 4مرد( باتجربه مقطع ابتدایی شهر مرودشت از  5زن و 

امنایی و دولتی انتخاب شدند. افرادی که اطالعات جامعی در زمینه مسئله پژوهش دانشگاه و آشنایی 

عات ارزشمندی را در اختیار پژوهشگر توانستند اطالریزی راهبردی داشته و میکامل با مفهوم برنامه

قرار دهند، گزینش شدند. در بخش کمّی پژوهش، حجم نمونه مورد نیاز مطابق با جدول مورگان، 

ای تصادفی استفاده شد. گیری خوشهنفر بود. جهت انتخاب نمونه مورد نیاز از روش نمونه 265

مدرسه  93مدرسه پسرانه و  74شت )مدرسه موجود در شهر مرود 167بدین صورت که ابتدا از بین 

معلمان  تمامیمدرسه پسرانه( انتخاب و سپس از  14مدرسه دخترانه و  19مدرسه ) 33دخترانه(، 

نامه دعوت به عمل در این مدارس جهت شرکت در پژوهش و تکمیل پرسش تدریسمشغول به 

امه ناینکه لینک پرسشگیری کرونا و با در نظر گرفتن با توجه به شیوع همه ،آمد. در نهایت

   .نامه بازگشت داده شدپرسش 135الکترونیکی در اختیار مدیران مدارس قرار داده شده بود، تنها 
نیمه ، روش مصاحبه گستردگی موضوع و ماهیت آن با توجه به: هاآوری دادهابزار گرد

ی، برای اجتماع یِفیک قاتیانواع مصاحبه در تحق نیتراز معمول یکعنوان یبه( عمیق)ساختاریافته 

قرار  و بدون ساختار افتهیساختار یینهادو حد  نیمصاحبه ب نیا .ها استفاده شده استگردآوری داده
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به ها آزادند که پاسخ خود را اما آن ؛شودیم دهیپرس یمشابه تاالسؤ افرادکه در آن از تمام  ردیگیم

در . تمحقق اس باها آن یبندها و طبقهپاسخ یگردانرمز تیمسئول .ارائه دهند لندیکه ما یقیهر طر

گویه در بخش فرصت 28ها و گویه در بخش چالش 55ساخته با  نامه محققی نیز پرسشبخش کمّ

ت طیف لیکر ةطراحی و به شیو مدارک و کدهای مستخرج از مصاحبه،ها بر اساس بررسی اسناد و 

آموزش و  ادارة نظرانگیری از نظرات صاحببهرهنامه با روایی محتوایی پرسش. گذاری شدنمره

اد و تطابق با اسن دانشگاه آزاد اسالمی )واحد مرودشت(فارس و چهار نفر از استادان  پرورش استان

 .خ، محاسبه شده استنباوکر های آن نیز با ضریب آلفایمقیاسنامه و زیرأیید شد و پایایی پرسشت

 ،یدکاربر ۀناکارآمد، نبود برنام تیریمد هایبرای مقولهها، ضریب آلفای کرونباخ در قسمت چالش

 ،اریاخت ضیناکارآمد، عدم تفو یفن یبانیپشت، یآموزش یضعف تکنولوژ ،نامطلوب یگذاراستیس

در قسمت . دست آمدبه( 89/0 تا 67/0) طیفدر  آموزانخانواده، معلمان و دانش ،قینبود نظارت دق

ریزی ، توجه به داشتن برنامهیتحول آموزش جادیاهای برای مقولهضریب آلفای کرونباخ ها، فرصت

خانواده، معلمان و ، عدالت آموزشی، خالقیت آموزشیی، به آموزش مجاز ژهیراهبردی، توجه و

 .دست آمدبه (87/0 تا 76/0) طیفآموزان در دانش
اصر ها به عنمصاحبه، بعد از ضبط و تفکیک متن مصاحبهدر بخش : هاتجزیه و تحلیل داده

، 1990گیری از روش اشتروس و کوربین )دارای پیام، تالش شد کدهای باز استخراج شوند. با بهره

ها ظهور یافت و در گذاری اولیه، مفاهیم اولیه برگرفته از داده( در مرحله کد1389قل از پایدار، به ن

تری قرار گرفتند. سپس سعی های بزرگنویه، مفاهیم مشترک در مقولهگذاری ثا، در کدمرحله بعد

گذاری بندی شوند. در مرحله دوم که کدهای بزرگ مفهومی طبقهها نیز در قالب دستهشد مقوله

های به به مقایسه مقوله بندی شده و سپسهای بزرگ دستهها در قالب خوشهمحوری است، مقوله

نتایج توصیفی ( 22)ویرایش  SPSSآماری  ، با استفاده از برنامۀبخش کمی دست آمده پرداخته شد. در

  )فراوانی و درصد( تجزیه و تحلیل صورت گرفت.
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 هایافته

های ایجاد شده در نظام آموزشی باره چالشت دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی دروضعی سوال اول:

 چگونه است؟

 یکد در مرحله کدگذار 10(، هیکد باز )گو 55 یفیها در بخش کمصاحبه لیو تحل هیز تجزا

 ن،یبنابرا د؛یو خرد حاصل گرد یانیهم، به سه سطح کالن، م یانتخاب یو در مرحله کدگذار یمحور

 است. ریبه شرح ز یفیبخش ک ها درمطرح شده حاصل از مصاحبه یهاچالش

 مقطع ابتدایی شده از دیدگان معلمان مطرح هایچالش -1شکل 

 

عدم توجه به برنامه. 2ی کشور بحران در نظام آموزش تیریعدم وجود مد .1 :ناکارآمد تیریمد

و  تیریمد نیتدو یمنظم برا یفقدان چارچوب. 3ریزی و مدیریت با تاکید بر شرایط اضطراری 

آموزش  رساختیز ینیبشیعدم پ. 4کرونا  ویروسآموزش از راه دور در اثر  یهابرنامهی اجرا

سطوح کالن و خرد نظام  یتیریو مد یانسان یروهایناکارآمد با نبرخورد . 5ی در سطح کشور مجاز

 19-بیماری کووید ریمواجهه با بحران نظ ستهیشا یهادهیاز ا یاریو حذف بس یآموزش

 یکردهایدر رو دنظریتجد عدم .7 یو راهبرد یاسناد فرادست رییتغ فقدان. 6 :نبود برنامۀ کاربردی

 انعطاف شناور و قابل یاستفاده از برنامه درسعدم . 8 ناکارآمد یسنت

 رانیفراگ تمامی برابر یمناسب جهت دسترس یگذاراستیسعدم . 9 :نامطلوب یگذاراستیس

 یکاربرد یعدم ارائه راهکارها. 11 توسط دولت یترکنترلرانهیسختگ یهااستیعدم اتخاذ س. 10

 یدر اسناد باالدست یمواقع بحران یبرا

و  نییجامعه و سرعت پا ینترنتیا یهاساخت ریآماده نبودن ز. 12 :یآموزش یضعف تکنولوژ

عدم . 14 اطالعات در همه کشورها یمناسب فناور رساختینبود ز. 13 ینترنتیباال خدمات ا نهیهز

ش به آموز یاتمام وقت و چندگانه یها( در اختصاص شبکهونیزی)تلو یکارآمد رسانه مل تیریمد

چالشهایمطرحشدهازدیدگاهمعلمان

خرد

خانواده دانشآموزان معلمان

میانی

عدمنظارت
دقیق

عدمتفویض
اختیار

فنیپشتیبانی
ناکارآمد

کالن

یسیاستگذار
نامطلوب

ضعف
تکنولوژی
آموزشی

نبودبرنامه
کاربردی

مدیریت
ناکارآمد
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ران در دو یلیتحص یهابرنامه تیریمد یو پرورش و فقدان شبکه مخصوص آموزش و پرورش برا

 کرونا و دوران پس از بحران روسیو

 مورد. 16 آموزی )شاد(طراحی ضعیف برنامه شبکۀ اجتماعی دانش. 15 :پشتیبانی فنی ناکارآمد

قطع و وصل مدام شبکه و . 17 شده از طرف آموزش و پرورش یمعرف یهارسانامیاعتماد نبودن پ

 پردازش بسیارضعیف در اغلب ساعات روز. 18 شادبرنامه  یرسانبروز

نداشتن . 20آموزشی کشور مدیریت متمرکز و وجود سیستم دستوری در نظام . 19 :عدم تفویض اختیار

و  یآموزش ،ینظام ادار نیدر ب یسردرگم جادیا. 21 یمشارکت یریگمیتصم ای یریگمیحق تصم

گوناگون و نامناسب به آموزش و پرورش و اصرار بر  یهاطرح ابالغ. 22 کرونا طیدر شرا یاقتصاد

 بودن طرح یانجام آن بدون در نظر گرفتن کاربرد

آموزان در از حضور دانش یانگار تیو واقع یسنجعدم امکان صحت. 23 :نبود نظارت دقیق

و درست آموزش و پرورش  قینظارت دق نبود. 24 قیو نبود نظارت دق یآموزش مجاز هایگروه

ارائه  جیاز نتا قیامکان بازخورد دق عدم. 25 یمجاز یو عملکرد معلمان در فضا سیتدر یرو

درست در  یابیارزش یهاوهینبودن ش مشخص. 26 یلیتحص شرفتپی و هاآزمون ،یآموزش یمحتوا

حضور در البراتور و  ،یدروس عمل یوجود امکان برگزار عدم. 27 گوناگون یلیمقاطع تحص

 یعلوم پزشک یهارشته یبرا هاکینیو کل هاشگاهیآزما

 آموزاندانش یابیجهت ارزش یعملکرد و یمیتفه یهاامکان استفاده از آزمونعدم . 28 معلمان:

 یآموزش یفضا یسازهیامکان شب عدم. 30 معلمان سرد و خشک و بدون احساس یهاسیتدر. 29

 دیآندرو یهایگوش نیها در تأم( خانوادهنیانگی)م فیضع یمال قدرت. 31ی درس یمتناسب با محتوا

امکان انتقال  عدم. 33ی کتب درس بندیبودجه و هاسرفصل دنیاتمام نرس به. 32 همه فرزندان یبرا

گوناگون  هایتوجه به استعداد عدم. 34ی آموزش مجاز قیاز طر یکامل همه مطالب درس

 یبرا یمجاز یهاآموزش ریتاث عدم. 35ی مجاز یفضا قیآموزش از طر یریآموزان در فراگدانش

 نیرابطه دو طرفه ب نبود. 36ی آموزان در گفتار خواندانش نیمشکالت خاص ا لیبه دل انیناشنوا

معلمان  یکیالکترون یمحتوا هیته لزوم. 37 الزم یبازخوردها افتیآموز ناشنوا و عدم درمعلم و دانش

 در آموزش یعدم انتقال احساس و انرژ. 38 بر است(زمان اری)که بس

 یآمدن روابط عاطف پایین. 40 افزارهاآموزان با نرمدانش یکاف ییعدم آشنا. 39  آموز:دانش

 کاهش. 42ی آموزمحوربر دانش یمبتن یریادگی یارتقاعدم . 41 یاجتماع طیآموزان در محدانش

توجه الزم به درس به اندازه  عدم. 43 آموزان به علت عدم تکرار و مرور دروسدانش یریادگی

 یکارگروه فیتضع. 44 یمجاز یفضا آموزان بهدانش بدون برنامه یو دسترس یحضور یهاکالس
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عدم . 46ی فبالتکلی خاطرهب هاآموزان و خانوادهدر دانش یاضطراب و نگران جادیا. 45آموزان دانش

  آموزاندانش یگرپرسش یۀروح تیتقو

 ی( به امکانات سمعیریو عشا ییخانواده )اعم از روستا یهمه اعضا یعدم دسترس. 47 خانواده:

 آموزش فرزندان خود در خانه یها برااز خانواده یاریمهارت الزم بس نداشتن. 48هوشمند  یو بصر

 یهاوهیآگاه نبودن از ش ،ی) به علت کم سواد یآموزش مجاز یها براخانواده یآمادگ عدم. 49

ها و خانواده یدر بعض یروان یهاو تنش یعصب یفشارها جادیا. 50 (گرید هایمشغله ایآموزش 

 لیآموزان به دلآموزگاران و دانش نیو مؤثر ب دیارتباط مف عدم. 51 هابچه فیلط هیعدم توجه به روح

 یبا نحوه برقرار نیوالد ییآشنا عدم. 52 یمجاز یها نسبت به فضاخانواده یاطالع یو ب یسواد یب

در دسترس  نترنتیو ا لیاز قرار گرفتن موبا نیوالد ینگران. 53 یخانگ یهاارتباط در آموزش

آموزان ناشنوا در متناسب با دانش یهاآموزش نبود. 54 (یراخالقیغ یهاارزش جتروی) شانفرزندان

و  میو انتقال مفاه نیدر نحوه تدو یدستور تیریمد رسوخ. 55 ونیزیو تلو یمجاز یهاآموزش

 (.عمل معلم یآموز )گرفتن آزاددانش-در رابطه معلم یدرس یمحتوا

 ،شهر مرودشتمقطع ابتدایی  ، بر اساس دیدگاه معلمانشودمالحظه می 1در شکل طور که  همان 

بندی است. در سه سطح قابل طبقه یآموزشنظام در  کروناهای ایجاد شده در زمان شیوع چالش

نامطلوب و ضعف  گذاریسیاستنبود برنامۀ کاربردی، ، مدیریت ناکارآمددر سطح کالن،  هاچالش

و  اختیار عدم تفویض، پشتیبانی فنی ناکارآمد ،معرفی شده است. در سطح میانیتکنولوژی آموزشی 

آموز و خانواده مطرح در حوزه معلمان، دانش هاچالشمطرح شده و در سطح خرد  نبود نظارت دقیق

 گردید. 

ری از معلمان توزیع تنامه تهیه و در بین جامع وسیعها در قالب پرسشاین یافتهی، در بخش کمّ

ای ی( گو1تا مشخص شود آنان تا چه اندازه با این مفاهیم حاصل شده موافق هستند. جدول ) شد

  است. ی های حاصل از بخش کمّیافته
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یو تحل هیحاصل از تجز یهاافتهی -1جدول   یها در بخش کمداده ل

  هاچالش
کامالً موافق 

 تا موافق
 تا حدودی

کامالً مخالف 

 تا مخالف
  هاچالش

کامال موافق 

 تا موافق

تا 

 حدودی

کامالً مخالف 

 تا مخالف

 (1)گویه 
 8/9 9/15 4/74 درصد

 (16)گویه 
 7/24 4/28 9/46 درصد

 20 24 39 فراوانی 8 13 62 فراوانی

 (2)گویه 
 9/4 6/14 5/80 درصد

 (17)گویه 
 8/7 5/2 8/88 درصد

 8 2 73 فراوانی 4 12 67 فراوانی

 (3)گویه 
 3/7 7/31 61 درصد

 (18)گویه 
 3/1 - 7/98 درصد

 1 - 82 فراوانی 6 26 51 فراوانی

 (4)گویه 
 4/2 9/4 6/92 درصد

 (19)گویه 
 7/13 20 3/66 درصد

 11 17 55 فراوانی 2 4 77 فراوانی

 (5)گویه 
 6/13 1/11 3/75 درصد

 (20)گویه 
 4/7 6/8 84 درصد

 6 7 70 فراوانی 11 9 65 فراوانی

 (6)گویه 
 1/6 6/8 2/85 درصد

 (21)گویه 
 8/3 3/10 9/85 درصد

 4 10 69 فراوانی 5 7 71 فراوانی

 (7)گویه 
 5/18 1/11 4/70 درصد

 (22)گویه 
 5/7 8/8 8/83 درصد

 6 8 69 فراوانی 15 9 59 فراوانی

 (8)گویه 
 7/19 3/12 9/67 درصد

 (23)گویه 
 7/3 3/6 90 درصد

 3 6 74 فراوانی 16 10 57 فراوانی

 (9)گویه 
 2/2 - 5/97 درصد

 (24)گویه 
 16 10 8/73 درصد

 14 9 60 فراوانی 2 - 81 فراوانی

 (10)گویه 
 2/1 9/4 8/93 درصد

 (25)گویه 
 3/6 3/6 5/87 درصد

 6 6 71 فراوانی 1 4 78 فراوانی

 (11)گویه 
 4/7 2/6 4/86 درصد

 (26)گویه 
 10 3/11 8/78 درصد

 8 10 64 فراوانی 6 5 72 فراوانی

 (12)گویه 
 6/8 16 3/75 درصد

 (27)گویه 
 7/3 3/11 85 درصد

 4 10 69 فراوانی 7 13 63 فراوانی

 (13)گویه 
 9/4 6/8 4/86 درصد

 (28)گویه 
 2/15 9/13 9/70 درصد

 13 12 58 فراوانی 4 7 72 فراوانی

 (14)گویه 
 8/28 8/18 5/52 درصد

 (42)گویه 
 9/8 3/6 8/84 درصد

 6 8 69 فراوانی 23 15 45 فراوانی

 (15)گویه 
 6/8 4/7 9/83 درصد

 (43)گویه 
 8/3 8/3 4/92 درصد

 4 4 75 فراوانی 7 6 68 فراوانی

 (29)گویه 
 3/11 5/7 3/81 درصد

 (44)گویه 
 7/3 5/7 8/88 درصد

 4 7 72 فراوانی 10 7 66 فراوانی

 (30)گویه 
 7/3 10 3/86 درصد

 (45)گویه 
 3/1 1/5 6/93 درصد

 2 5 76 فراوانی 3 8 69 فراوانی

 (31)گویه 
 5/2 - 6/97 درصد

 (46)گویه 
 8/3 3/1 9/94 درصد

 4 2 77 فراوانی 3 - 80 فراوانی
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 (32)گویه 
 7/18 5/7 8/73 درصد

 (47)گویه 
 2/1 5/2 2/96 درصد

 2 3 78 فراوانی 16 7 60 فراوانی

 (33)گویه 
 7/3 5 3/91 درصد

 (48)گویه 
 - 8/3 2/96 درصد

 - 5 78 فراوانی 4 5 74 فراوانی

 (34)گویه 
 3/1 6/7 1/91 درصد

 (49)گویه 
 9/4 5 1/90 درصد

 5 5 73 فراوانی 2 7 74 فراوانی

 (35)گویه 
 6/2 9 4/88 درصد

 (50)گویه 
 6/7 3/6 1/86 درصد

 7 6 70 فراوانی 3 8 72 فراوانی

 (36)گویه 
 8/3 6/7 6/88 درصد

 (51)گویه 
 4/6 3/1 3/92 درصد

 7 2 74 فراوانی 3 7 72 فراوانی

 (37)گویه 
 1/5 9/8 43 درصد

 (52)گویه 
 6/7 8/3 6/88 درصد

 7 4 72 فراوانی 5 8 66 فراوانی

 (38)گویه 
 8/3 1/5 1/91 درصد

 (53)گویه 
 9/8 3/6 8/84 درصد

 8 6 69 فراوانی 4 5 74 فراوانی

 (39)گویه 
 1/10 9/8 81 درصد

 (54)گویه 
 3/1 1/5 7/93 درصد

 2 5 76 فراوانی 9 8 66 فراوانی

 (41)گویه 
 4/6 3/6 3/87 درصد

 (55)گویه 
 10 5/7 5/82 درصد

 9 7 67 فراوانی 5 6 71 فراوانی

 

های ها، درصد باالی توافق به گزینهدر تمام گویه شودمی( مالحظه 1طور که در جدول ) همان

مشارکت دیدگاهدهد که معلمان در بخش کمی با کامالً موافق و موافق اختصاص دارد و این نشان می

ی مطرح شده قبول هاچالشو آنان هم این موارد را به عنوان  نظر هستند کنندگان در بخش کیفی هم

 دارند.

های ایجاد شده در نظام آموزشی وضعیت دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی در باره فرصتسوال دوم: 

کد در مرحله  8 )گویه(، کد باز 28 بخش کیفیدر  هامصاحبهاز تجزیه و تحلیل  چگونه است؟

 ؛به سه سطح کالن، میانی و خرد حاصل گردید گذاری انتخابی همدر مرحله کد گذاری محوری وکد

  بخش کیفی به شرح زیر است: در هاهای مطرح شده حاصل از مصاحبهبنابراین، فرصت

 مقطع ابتدایی شده از دیدگان معلمان مطرحهای فرصت -2شکل 

فرصتهایمطرحشدهازدیدگاهمعلمان

خرد

خانواده دانشآموزان معلمان

میانی

یخالقیتآموزش عدالتآموزشی

کالن

توجهویژهبه
آموزشهایمجازی

یتوجهبهبرنامهریز
راهبردی

ایجادتحول
آموزشی
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 راتییتغ جادیا. 2 ها فصلو سر یآموزش یهادر برنامه یو بازنگر رییتغ. 1 :ایجاد تحول آموزشی

 دهکم باز یسنت یهاو ترک روش یآموزش یکپارچگی یآن به سو تیو هدا یدر نظام آموزش قیعم

 از راه دور یریادگیآموزش و پرورش در بحث انتقال مطالب و  یبرا یترقیانداز دقچشم جادیا. 3

و نقش مهم آموزش و پرورش و  گاهیتوجه به جا. 4 ی:راهبرد یزیرتوجه به داشتن برنامه

 نهیضمن خدمت معلمان در زم هایدوره جادیا یبرا یزیربرنامه. 5ی نترنتیا یهارساختیبهبود ز

در جهت گسترش  یزیربرنامه. 6ی آموزش مجاز یو استفاده از فضا هاشنیکینحوه استفاده از اپل

 آموزش هایاستیبر س هیخانواده با تک هایفرهنگ

از  استفاده. 8 یونیزیو تلو یمجاز هایفعال شدن آموزش. 7 ی:به آموزش مجاز ژهیتوجه و

سندها و...(، ارتباطات  ،یریتصو ،ی)صوت نیآنال سیمانند: تدر یتمام جوانب آموزش مجاز

تر و را جذاب یمجاز یهاو... آموزش( Forums)گفتگو  یهاو ...(، انجمن PV ،Email) یخصوص

 یها)توجه به آموزش شودیآموز ممعلم و دانش نیب شتریو موجب تعامل ب سازدیم دتریمف

 وزارت ارتباطات مایها مانند صدا و سها و ارگانو امکانات سازمان ییاز توانا استفاده. 9 (یکیالکترون

 طیشدن شرا همسان. 11ی رسانه مل قیفرصت آموزش برابر از طر جادیا. 10 ی:آموزش عدالت

 یرساختزی امکانات با مرتبط هاواضح از شکاف درک. 12 آموزان در کل کشوردانش یبرا یآموزش

 آن تیجهت تقو کیآموزش الکترون

 آموزاناستفاده عموم دانش یبرا یداخل یهانیکشیاپل یساخت و معرف. 13 :خالقیت آموزشی

 رانیمد یبرا یخالقانه آموزش هایروش جادیو ا یخلق نوآور یبرا دیجد یکردن فرصت فراهم. 14

شدن به تفکر و تأمل در تمام سطوح و  ریدرگ. 15 یو چه بسا کشور ایمنطقه اسیمدارس در مق

 آموزش و پرورش درباره نحوه بهتر شدن آموزش از راه دور یهاهیال

 پذیریافزایش مسئولیت. 17 نیوالد توسط یاز فضا و شبکه مجاز یآگاه شیافزا. 16 خانواده:

و ذهاب، خطرات خارج از  ابیخانواده مثل ا یجانب هایشدن دغدغه کم. 18 یریادگیدر  نیوالد

 در چرخه آموزش نیوالد شتریمشارکت ب. 19 منزل و....

 هابه نقش مهم معلم: خانواده توجه. 21 یدر هر زمان و در هر مکان سیامکان تدر. 20 معلمان:

. 22 د.انمعلم شده یهستند متوجه ارزش و نقش واال ریفرزندان درگ فیبا تکال شتربی امروزه که

 .24 معلمان یتالیجید هایمهارت ارتقاء. 23 آموزان با معلماندانش یایاول نیارتباط مستمر ب جادیا

 هاآن یابیمعلمان و ارز یآمادگ زانیم سنجش

 نیارتباط مستمر ب جادیا. 26 معلمان یهاسیاستفاده مجدد و مکرر از تدر. 25 آموزان:دانش

ارسال آن با  فیانجام به موقع تکال یبرا زهیرقابت و انگ جادیا. 27 آموزان با معلماندانش یایاول

های خود آموزان با ارائه فعالیتافزایش خودکارآمدی تحصیلی دانش. 28 آموزانمعلم توسط دانش
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های مختلف اعم از محیط اسکای ارائه دروس مختلف در پلتفرمبه عنوان مثال: در فضای مجازی )

 و...( 2شاد، آدوبی کانکتبرنامه ، 1روم
در  کروناهای ایجاد شده در زمان شیوع فرصت بیان شد، بر اساس دیدگاه معلمانطور که  همان

، یتحول آموزش جادیاها در سطح کالن، فرصتبندی است. در سه سطح قابل طبقه نظام آموزشی

مجازی معرفی شده است. در  هایآموزشریزی راهبردی و توجه ویژه به توجه داشتن به برنامه

در حوزه معلمان، دانش  هافرصتآموزشی و در سطح خرد  خالقیتآموزشی و  عدالتسطح میانی 

 شد.آموز و خانواده مطرح 
تری از معلمان توزیع نامه تهیه و در بین جامع وسعیقالب پرسش ها دراین یافتهی، در بخش کمّ

 ( گویای2تا مشخص شود آنان تا چه اندازه با این مفاهیم حاصل شده موافق هستند. جدول ) شد

 است. یهای حاصل از بخش کمّیافته
  

                                                 
1. skyroom 

2. adobe connect 
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 یها در بخش کمّداده لیو تحل هیحاصل از تجز یهاافتهی -2جدول 

  هافرصت
موافق کامالً 

 تا موافق

تا 

 حدودی

کامالً مخالف 

 تا مخالف
  هافرصت

کامال موافق 

 تا موافق

تا 

 حدودی

کامالً مخالف 

 تا مخالف

 (1)گویه 
 6/11 9/17 5/70 درصد

 (14)گویه 
 1/9 13 78 درصد

 9 11 64 فراوانی 10 15 58 فراوانی

 (2)گویه 
 7/11 13 4/75 درصد

 (15)گویه 
 1/9 13 78 درصد

 9 11 64 فراوانی 10 12 61 فراوانی

 (3)گویه 
 13 8/7 3/79 درصد

 (16)گویه 
 7/11 13 4/75 درصد

 10 12 61 فراوانی 11 7 64 فراوانی

 (4)گویه 
 8/7 7/11 5/80 درصد

 (17)گویه 
 13 3/14 8/72 درصد

 11 13 59 فراوانی 7 11 65 فراوانی

 (5)گویه 
 3/5 5/10 2/84 درصد

 (18)گویه 
 2/18 5/19 48 درصد

 15 17 51 فراوانی 5 10 68 فراوانی

 (6)گویه 
 4/6 1/14 5/79 درصد

 (19)گویه 
 1/9 9/16 1/74 درصد

 8 15 60 فراوانی 6 13 64 فراوانی

 (7)گویه 
 9 5/11 4/79 درصد

 (20)گویه 
 2/18 6/15 3/66 درصد

 15 14 54 فراوانی 8 11 64 فراوانی

 (8)گویه 
 5/11 8/12 7/75 درصد

 (21)گویه 
 9/3 8/7 3/88 درصد

 4 8 71 فراوانی 10 12 61 فراوانی

 (9)گویه 
 7/11 1/9 3/79 درصد

 (22)گویه 
 4/10 3/14 4/75 درصد

 9 13 61 فراوانی 10 9 64 فراوانی

گویه 

(10) 

 7/24 8/7 6/67 درصد
 (23)گویه 

 9/3 8/7 3/88 درصد

 4 8 71 فراوانی 21 7 55 فراوانی

گویه 

(11) 

 3/26 2/9 5/64 درصد
 (24)گویه 

 2/5 2/13 6/81 درصد

 5 12 66 فراوانی 23 8 52 فراوانی

گویه 

(12) 

 6/2 6/15 9/81 درصد
 (25)گویه 

 6/2 1/9 3/88 درصد

 3 9 71 فراوانی 4 14 69 فراوانی

گویه 

(13) 

 9 4/15 7/75 درصد
 (26)گویه 

 7/11 1/9 3/79 درصد

 11 8 64 فراوانی 8 14 61 فراوانی

گویه 

(28) 

 2/5 5/19 4/75 درصد
 (27)گویه 

 6/15 6/15 9/68 درصد

 13 13 56 فراوانی 5 16 62 فراوانی

 

های ها، درصد باالی توافق به گزینهدر تمام گویه شودمی( مالحظه 2طور که در جدول ) همان

مشارکت دیدگاهدهد که معلمان در بخش کمی با نشان میکامالً موافق و موافق اختصاص دارد و این 

های مطرح شده و آنان هم این موارد را به عنوان فرصت نندگان در بخش کیفی هم نظر هستندک

 قبول دارند. 
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 گیریبحث و نتیجه
های موجود در نظام آموزشی از دیدگاه معلمان ها و فرصتچالشواکاوی  این پژوهش با هدف

 براساس راستا، در اینانجام شد.  19-گیری کوویددر دوران همه شهر مرودشتمقطع ابتدایی 

های موجود در نظام آموزشی ها و فرصتچالش های انجام شده،دست آمده از مصاحبههای بهیافته

 بندی شدند.مطرح و طبقهرد در سه سطح کالن، میانی و خُ

خود  اندرکاران نظام آموزشی، دستمراکز آموزشی دنبال آن تعطیلی با شیوع ویروس کرونا و به

 ، جهتانسانی یجامعه آموزان، معلمان و در کلدانش سالمتی خاطر حفظ دیدند تا به را موظف

 ، جریان آموزش را از طریقمختلف بزارهایافزارها و ابا استفاده از نرم اشیوع ویروس کرون کاهش

و اجرا در  طراحی ها و امکانات الزم، در بحثنبود زیرساخت دلیل اما به؛ دنبال کنند مجازی فضای

 ن بسترهاینشد در صورت فراهم پژوهش این اساس نتایج بررو شدند. روبه دیج هایابتدا با چالش

مدیریت های در این پژوهش اعتقاد داشتند که در سطح کالن، چالش کنندهالزم، معلمان مشارکت

 ؛ در سطحنامطلوب یگذاراستیس، ضعف تکنولوژی آموزشی و نبود برنامۀ کاربردی ،ناکارآمد

در سطح  مطرح شده و عدم نظارت دقیقو  عدم تفویض اختیار، پشتیبانی فنی ناکارآمدمیانی، چالش 

 هر چند آموزش مجازی آموزان وجود دارد.های زیادی در سطح خانواده، معلمان و دانشخرد چالش

افراد ایجاد  را برای طالیی هایفرصت و رایانه همچون اینترنت مدرنی هایاز رسانه وریو بهره

آموزش  الزم برای عدم آمادگی دلیل و به ناپذیر استو مشکالت در آن امکان کرده، اما وجود موانع

 هایو برنامه مدرسه اند. بدون تردید محیطنموده را تجربه اینفعان مشکالت عدیدهذی ، کلیهمجازی

 و اجتماعی فردی رشد شخصیت روی بدیلیآموزان، تأثیر بیوپرورش دانشآموزش شده برایتدوین

 آموزش چهره به که آموزش دنیاست اثبات شده نزد متخصصین مسائلجزء  آنان دارد؛ از طرفی

 .است چهره بسیار کارآتر از آموزش غیرحضوری

 شناختی بود که معلمان به آن اشاره داشتند.هاش آموزشی و رواناز نتایج پژوهش حاضر چالش

؛ Todd ،2020؛  Lane ،2009؛ 2020)موسوی و جعفری،  ها از جملهبا نتایج برخی پژوهش یافتهاین 

Dixson ،2010 ؛Langford & Damşa ،2020 ،؛ 2020؛ ابوالحسنی و همکارانMaggio et al ،2018 ؛

؛ حبیبی Talidong & Toquero ،2021؛ 2016؛ قربانخانی و صالحی، 2020میرانی سرگزی و همکاران، 

در  یادگیرندگان کهمبنی بر اینکه ( saho et al ،2021؛ 2020الحسینی، ؛ ابوالمعالی2020و همکاران، 

. ، همسو استاندروبرو شده زیادی شناختیمشکالت روانها و چالشبا  19-گیری کوویدهمهدوران 

ها، درصد باالی توافق به ها نشان داد که در تمام گویهدر همین راستا، در بخش کمی نیز یافته

های کامالً موافق و موافق اختصاص داشت و در واقع، معلمان در بخش کمی با دیدگاه گزینه

ح های مطرکنندگان در بخش کیفی هم نظر هستند و آنان هم موارد فوق را به عنوان چالشمشارکت
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 به ا توجهب توان بیان داشت که عالوه بر موارد گفته شده،می این یافتهشده قبول دارند. در تبیین 

دچار  و اغلب گیر آنان خواهد شدنیز گریبان آموزان و معلمان مشکالت جسمانیدانش تحرکیکم

 فیزیکی متسال به جدی آموزان آسیبوزن دانش الخصوص اضافهعلی شوند کهوزن می اضافه

ها نشان مصاحبه نتایج که و براساس آنچه و جسمانی غیر از مشکالت روانی زند. بهآینده می نسل

 دیگری هایچالش و اجتماعی خانوادگی هایو یا بروز آسیب غیراخالقی هایارزش داد ترویج

از  راستا مشکالت ناشی این . درآن شده است در دوران کرونا سبب آموزش مجازی هستند که

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

 افزایش افراد و اطالعات نادرست خصوصی حریم ، تجاوز بهمستهجن روز انتشار محتواهایروزبه

تواند خود می مانند کهبا همساالن بازمی و بازی یآموزان از یادگیردانش . همچنیناست یافته

 محدود شدن تعامالت انسانی به نماید و با توجه را با افول مواجه اجتماعی هایمهارت یادگیری

و  است یافته کاهش فردی بین و روابط پذیر نبوده استامکان صورت رودررو و حضوریارتباط به

، کما است آموزان و معلمان نیز تنزل یافتهدانش عاطفی آموزان و روابطدانش کارگروهی نوعیبه

 عدم آمادگی دلیل دیگر، به . از سوییآمده است در آموزش پایین انتقال احساس و انرژی اینکه

. کما آموزان بیشتر شده استبا دانش نامتعارف والدین برخوردهای آموزش مجازی ها برایخانواده

ها رخ داده ها در خانوادهبچه دعوا و تنبیهات بدنی اند کهشوندگان اظهار نمودهمصاحبه برخی اینکه

و  اند. از نظر متخصصان محیطهفرزندانشان سرخورده شد تحصیل ها از ادامهخانواده و برخی است

معلمان و  برای هم محیط و این آموزش برخودار نیست برای مناسبی نیز از تناسب خانگی فضای

برخودار  مکان آموزشی عنوان یکبه کافی شده و از سنخیت را سبب آموزان مشکالتیدانش برای هم

 شبکه این که شاد بوده است ایجاد شبکه کنونی در موقعیت نظام آموزشی از راهکارهای . یکینیست

 الزم را داشته شاید کارایی و باید طور کهآن است ناکارآمد هنوز نتوانسته فنی پشتیبانی دلیل نیز به

 سرخوردگی مداوم آن موجب و وصل و قطع برخوردار است ضعیفی باشد؛ زیرا از طراحی

 از قابلیت اجتماعی هایهمانند دیگر شبکه برنامه این . از طرفی،آموزان و معلمان شده استدانش

باند آن همواره دچار اختالل  و پهنای اینترنت پایین سرعت دلیلو به اره برخوردار نیستچندک

 تناسب موجود نیز با شیوه آموزش مجازی هایو کتاب آموزشی محتوای تر اینکه،شود. مهممی

 اربرد خاصیک آموزشی وجود ندارد و محتواهای اهداف و محتوا، تعادل خاصی ندارد و بین خاصی

در روستاها  نبود اینترنت توان بهمی آموزشی عدالت عدم تحقق ندارند. در راستای در شیوه مجازی

 شاد اشاره کرد همچنان و استفاده از شبکه آموزان در دسترسیدانش برخوردار و نابرابری کم و مناطق

دیگر از مشکالت آموزش  ندارند. یکی برابری با هم مجازی تدریس معلمان نیز از نظر توانایی که

آزمون  زیرا برگزاری ؛باشدمی و کاربردی صورت عینیبه ارزشیابی ضعف موقعیت در این مجازی
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مطلع  صورت مستقیمآموزان بهدانش یادگیری از میزان و سطح باشد و معلمدشوار می آنالین

ها، نبود دیگر از چالش کنند. یکینمی آموزان دریافتدانش از و معلمان بازخورد سریع شودنمی

 آن توجه به زیرا در اسناد باالدستی است آموزش مجازی شده، برایتعیین از قبل راهبردی برنامه

. و مهارت نیست توانمندی دارای مجازی مشکالت تدریس رفع و هنوز سازمان برای نشده است

 هایزیرساخت به آموزش با توجه کیفیت نوعیتا به داده است هم دستبهرد دستموا این همه

 دنبال داشته آموزان را بهدانش یا عدم پیشرفت تحصیلی یابد و افت کاهش آموزشی سیستم نامناسب

 .است

مزید بر معتقد است مشکالت ارتباطی و اجتماعی Mehall (2020 ) عالوه بر آنچه گفته شد،

معتقد است در Anas (2020 ) دریس در آموزش مجازی است. همچنینمشکالت آموزشی و ت

های مجازی حداکثر بهره را برد که مشکالت آموزشی، ارتباطی و انگیزشی توان از آموزشصورتی می

 لهای سنتی از ابزارهایی همچون زبان اندام، تعامدر محیط یادگیری حل شده باشد. معلم در کالس

نماید؛ اما در متقابل و دوطرفه، استفاده از امکانات فیزیکی کالس و.... برای تدریس مؤثر استفاده می

ن آموزان و با والدیافزارهای مناسب و چگونگی تعامل مؤثر با دانشهای مجازی آشنایی با نرمکالس

رای آموزش مؤثر تواند به نوعی چالش غیرسازنده بهای آنان است که میترین چالشاز اساسی

آموزان و تعامل با آنان، چگونگی شمار آید. چگونگی تدریس، چگونگی ایجاد انگیزه در دانشبه

ونگی آموزان، چگصورت گروهی در آموزش، چگونگی نظارت بر پیشرفت تحصیلی دانشتدریس به

تدریس دروس عملی و چگونگی تدریس دروس تخصصی همچون ریاضی در فضای مجازی، 

د های معلمان بوترین دغدغهافزارها از عمدهتولید محتوا در فضای مجازی و آشنایی با نرم چگونگی

های مناسب برای معلمان به ویژه در دوره ابتدایی که نظر می رسد الزم است آموزش و مهارتکه به

 تاساس کار بر ارتباط صحیح و تسلط کافی برای تدریس است تدارک دیده شود. همچنین از مشکال

ترین آنان مسأله های فضای مجازی بود که مهمساختدیگر در این خصوص تجهیزات و زیر عمده

تاپ برای استفاده هم برای معلمان و هم اینترنت، سرعت اینترنت، داشتن گوشی و تبلت یا لپ

 آموزان بود که مسائل اقتصادی و مشکالت امروزه بر این مضمون تأثیر بسزایی دارد. واقعیتیدانش

که معلمان در آموزش مجازی با آن مواجه بودند دسترسی مناسب به ابزارهای آموزشی فضای مجازی 

ها حاکی از آن بود که نه معلم .. بود. لیکن مصاحبهینترنت مناسب، گوشی های مناسب و.همچون ا

انات امک عبارتی مشکالت اقتصادی درتهیهمند نبودند، بهآموزان از چنین امکاناتی بهرهو نه دانش

ور های اینترنت مناسب در کشای داشت و البته بخش دیگر مشکالت مربوط به زیرساختنقش عمده

 طلبد.بود که توجه مسئولین را به این امر می

ها و میزان آگاهی، دانش، تسلط از دیگر مسائل مطرح شده معلمان موضوع ارتباط آنان با خانواده
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های مجازی نقش والدین ی فرزندان خود بود. در آموزشهای مجازو نظارت والدین بر آموزش

یابد و الزم است که والدین آگاهی و تسلط بیشتری داشته نسبت به آموزش حضوری افزایش می

معلمان نیز ، تر اینکهمهم ای مواجه بودند.باشند لیکن معلمان در این خصوص با مشکالت عمده

لذا آنان نیز  ؛اندنکرده را سپری و مفیدی مشخص هایهدور چون قبالً در مورد شیوه آموزش مجازی

نیز  مختلف هایپژوهش نتایج برخی ازآمده از دستاند. شواهد بهشده مواجه شغلی با فرسودگی

، Yang، 2020؛ محمدی و همکاران، 2020)رضایی،  دننمایحاضر را تأیید می پژوهش هاییافته

وپرورش کشور، مدیران، مسئوالن آموزش الزم است ها،و چالش مشکالت این به در پاسخ (.2020

 بیندیشند. تمهیدات مناسبی عوامل این تأثیرات منفی کاهش معلمان و اولیاء در جهت

شناختی بود که معلمان به آن اشاره های آموزشی و رواناز دیگر نتایج پژوهش حاضر فرصت

؛ 2020؛ احمدی و همکاران، Bender ،2020) ها از جملهی پژوهشاین یافته با نتایج برخداشتند. 

 ؛2020؛ رضایی، 2020؛ موسوی و جعفری، Marbán et al ،2020؛ 2011دالور و قربانی، 

Liyanagunawardena & Aboshady ،2018؛ 2018نژاد و همکاران، ؛ صالحیKennedy ،2002 ؛

-گیری کوویددر دوران همه مبنی بر اینکه( 2019؛ شریفی و همکاران، 2020محمدی و همکاران، 

ها در همین راستا، در بخش کمی نیز یافته. استهایی در نظام آموزشی ایجاد شده، همسو فرصت 19

ت افق اختصاص داشهای کامالً موافق و موها، درصد باالی توافق به گزینهنشان داد که در تمام گویه

کنندگان در بخش کیفی هم نظر هستند و آنان و در واقع، معلمان در بخش کمی با دیدگاه مشارکت

ن کرد توان بیاهای مطرح شده قبول دارند. در تبیین این یافته میهم موارد فوق را به عنوان فرصت

هایی به نفس از جمله فرصت ای، ایجاد احساس مثبت در معلمان و اعتمادامکان افزایش سواد رسانه

میق تواند فرصتی برای تعهای مجازی میعبارتی آموزشبود که برخی معلمان به آن اشاره داشتند. به

های آموزش مجازی است یادگیری و تفکر برای معلمان ایجاد نماید و شاید این امر حاکی از ویژگی

معتقدند آموزش مجازی Brown et al (2020 )اند. که محققان در تحقیقات خود به آن اشاره نموده

عت در آموزش بر ویژگی سرLangford & Damşa (2020 )پذیری در آموزش است. دارای انعطاف

که بر همکاری و یادگیری مشارکتی در فضای مجازی تأکید Ross (2020 ) مجازی اشاره دارند و

های فردی معلمان به تفاوت که بر توجهBasilaia & Kvavadze (2020 ) پژوهشدارد و همچنین 

 حاکی از نقش مثبت آموزش مجازی است. ،کنددر یادگیری در فضای مجازی اشاره می

آموزان و معلمان دانش سالمتی حفظ ضمن آموزش مجازی هایفرصت ترینمهم ،افزون بر این

 و تدریس زمان و مکان در بازخوانی همچون؛ عدم محدودیت در مواردی و سایر افراد جامعه

در  والدین مشارکت ، افزایشآموزش مجازی اثربخش ارزشیابی ، امکان توسعهآموزشی محتوای

از  . یکیشده استنفعان با یکدیگر خالصهتر ذیو راحت سریع ارتباط رقراریآموزش و ب
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نفعان با یکدیگر از راه ذی ارتباط سریع در دوران کرونا برقراری آموزش مجازی مهم هایفرصت

 لدر ارتباط هستند و تعام و زمان با مدرسه هزینه ترینآموزان با کمو دانش و والدین دور است

 آمده و در راستایدست به بر اساس نتایج شود. همچنینایجاد می خانواده و مدرسه بین بهتری

 که شده است موجب آموزش آنالین توان اذعان کرد کهآموزش می از طریق والدین مشارکت

 تحصیلی رفتدر پیش مؤثری نقش والدین در امر آموزش بیشتر شود و مشارکت والدین مشارکت

در  را تأیید کردند که والدین مشارکتی نیز نقشMouratidou et al (2020 ). است کودکان داشته

 که شده است در آموزش موجب والدین مشارکت باشد. افزایشپژوهش حاضر می نتایج راستای

 مجازی از فضا و شبکه گاهیآ پذیرتر باشند و سطحمسئولیت در امر یادگیری ازپیشبیش والدین

 ها و فضایاز پیشرفت والدین عدم آگاهی نوجوان و جوان متوجه . وقتیبیشتر شده است والدین

بسا سر از کند و چهفضا احساس می با این در مواجهه بیشتری آزادی شود، بالطبعمی مجازی

باشد و خود را در معرض نظارت  والدین آگاهی حسط متوجه دربیاورد، اما وقتی انحرافی هایشبکه

پیدا  گرایش ناسالم اجتماعی هایشبکه سمت ببیند، کمتر به والدین و صمیمیت همراه با دوستی

دنبال  بیشتر به والدین که شده است سبب در آموزش آنالین والدین دیگر مشارکت کند. از سویمی

توان می دهند. ازجمله و سواد خود را افزایش یادگیری باشند و سطح خانگی تدریس برای یادگیری

در  درسی مباحث درک درست ها برایکالسیهم ، ارتباط با آموزگار و حتیدرسی مباحث مطالعه به

با  والدین نظارت و همراهی باعث آموزش آنالین کهآموزش از راه دور اشاره کرد. از آنجایی

نگیرد و قرار فشار آموز تحتدانش باشد که طوری و هدایت باید همراهی آموزان شده است،دانش

 با توجه آموزش مجازی فرصت ، شاید بهترینبکاهد. از طرفی یادگیری ها بهاز اشتیاق آن نوعیبه

صورت آموزان بهیرا دانشز است؛ در هر زمان و در هر مکانی موجود، امکان تدریس هایمحدودیت

اجرا  درستیاگر به معلمان استفاده نمایند. مشخصاً آموزش مجازی هایتوانند از تدریسمکرر می

آموزان و قوت دانش توانند نقاط ضعفزیرا معلمان می ؛سازدمی را فراهم ارزشیابی شود امکان توسعه

 .آموزان استفاده نماینددانش ارزشیابی جهت لکردیو عم تفهیمی هایکنند و از آزمون را شناسایی

تواند می آموزشی در ارزشیابی و نوآوری همراه با خالقیت و چندبعدی چندوجهی یادگیری همچنین،

 نماید. تبدیل فرصت را به تهدیدات آموزش مجازی

نبودن  فراهم دلیل ایران بهدر  کار، آموزش مجازی هر چند در اوایل که توان گفتدر مجموع می

 زمان و به اما با گذشت رو شده است؛روبه هاییو اجرا با چالش الزم، در طراحی هایزیرساخت

رایگان  اینترنتی هایبسته ی، ارائهوالدین و مشارکت معلمان، همراهی مضاعف هایبا تالش تدریج

 الخصوص شبکهعلی تلویزیونی آموزشی هاینامه، تدارک ویژه بردولت آموزش توسط جهت

 و لوح فشرده جهت مموری فلش در قالب الکترونیکی آموزشی هایبسته یآموزش و ارائه
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 الکترونیکی هایها و دورهکارگاه ، برگزاریاینترنت یدورافتاده و محروم از شبکه آموزان مناطقدانش

و  ، توسعهمجازی شیوهی تولید محتوا و آموزش به یمعلمان در زمینه توانمندسازی جهت مناسب

حضور  الزم جهت ابزارهای یدر تهیه خیرین شاد، مشارکت هنگام پلتفرم شبکه به هایبروز رسانی

راهبران  موقعو به صحیح های، نظارت و راهنماییمجازی هایدر کالس بضاعتآموزان بیدانش

ها را مشکالت و چالش نوعیو... به مجازی هایآموزشی بر کالس هایو سرگروه تربیتی -زشیآمو

آموزان دانش شاد، مشارکت آموزان با پلتفرم شبکهبیشتر دانش با آشنایی رفتهو رفته کمتر کرده است

 در نهایت تر شده کهنگها محسوستر و پررها و موفقیتبیشتر شده و پیشرفت کالسی هایدر فعالیت

، باید از امکانات آموزش مجازی استفاده بهینه برای . البتهگردیده است آموزشی کیفیت افزایش باعث

 گردد. فراهم افزاریو نرم افزاریسخت هایشود و زیرساخت شیوه ترویج این کارگیریبه فرهنگ
 

ارزشمند و استاندارد از دیگر  الکترونیکی و تولید محتوای توانمند انسانی نیروی شایان ذکر است

 شناسایی برای تواند فرصتیبحران کرونا می . همچنیننوع آموزش است این زیرساختی عوامل

 عدم توازن در توزیع و نمایان ساختن زمینه در این زیرساختی هایها، کمبودها و نقصضعف

دور از  خصوص در مناطق، بهتلویزیونی هایو شبکه اینترنت در بخشموردنیاز  هایزیرساخت

مهم،  ها باشد و اینبرطرف کردن آن کمبودها و تالش در جهت این دسترس و محروم و شناسایی

 تداوم برای آغازی وجود آمده و خود نقطه به شرایط مثبت و جنبه زمینه در این رشد و تعالی مثابهبه

 شده در اینحاصل هاییافته به . با توجهدر آینده است آموزش مجازی به بخشیکیفیت و ارتقای

 آمده، در صورت فراهمدستفراوان به هایبها و موفقیتتجارب گران به رسد، عنایتنظر می به زمینه

 ، دسترسیکنولوژیاستفاده از ت صحیح سازی، فرهنگآموزش مجازی هایآمدن زیرساخت

معلمان  ، توانمندسازیمجازی هایحضور در کالس الزم جهت ابزارهای آموزان بهدانش یجانبههمه

، در کنار هم ضروری و دیگر شرایط الکترونیکی و تولید محتواهای مجازی هایکالس در برگزاری

 و بعضاً جایگزین مدرن و بسیار مناسب یابوده و شیوه تواند کامالً اثربخشمی آموزش مجازی

زا بوده و با صورت آسیب آن باشد. در غیر این برای اساسی و یا مکملی آموزش سنتی برای خوبی

 شده در پژوهششناسایی هایشود راهکارها و استراتژیرو خواهد شد. پیشنهاد میروبه شکست

 نفعان آموزشیذی یکلیه و هماهنگی ار گیرد و با همکاریقر مدنظر مسئوالن آموزشی حاضر با دقت

و الزامات آموزش  آموزان، معلمان، مدیران و معاونان )مدارس و ادارات( نیازهای، دانشاز والدین اعم

 عنوان مکملیشوند تا در آینده نیز به آموزش مجازی توسعه را برآورده سازند و باعث مجازی

 ها و تربیتقابلیت رشد، ارتقای شده و باعث ( در نظر گرفته)حضوریآموزش سنتی  برای اثربخش

 ریزان آموزش ومداران و برنامهگردد که سیاستهمچنین پیشنهاد میآموزان گردد. بهتر دانش هر چه

 هها را در نظر داشته باشند و در جهت استفادپرورش بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، چالش
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های آینده بحرانی این چنینی رخ داد، نظام های ایجاد شده تالش نمایند تا اگر در زماناز فرصت

با توجه به آنچه گفته شد ضرورت بنابراین،  آموزشی کشور دچار از هم پاشیدگی و اختالل نشود.

پذیرش آموزش مجازی با تمامی محاسن مربوط به آن و حذف نقاط ضعف و مشکالت مربوط به 

ن امری انکارناپذیر است که سیستم آموزشی و متخصصان تعلیم و تربیت را ناگزیر به مداخالت آ

کند. های الزم برای پذیرش آموزش مجازی میها و نگرشها و ایجاد مهارتمناسب در ارائه آموزش

های های آموزشی مناسب تعریف و اجرا شود و دورهشود کارگاهدر این خصوص پیشنهاد می

شناختی و آموزشی در فضای مجازی، دانش های روانویژه در خصوص چالشی مناسب بهآموزش

ریزی الزم هم به معلمان های انگیزشی و مدیریتی و برنامهتولید محتوا در فضای مجازی و مهارت

های مربوط به تأثیرگذاری این آموزان و والدین ارائه گردد و از سوی دیگر پژوهشو هم به دانش

در  گران انجام شود.شآموزش مجازی توسط محققین و پژوه ها در بازدهی مناسبا و برنامههدوره

در ایران  آموزش مجازی بررسی به تطبیقی با دیدگاهی آتی هایپژوهششود در پیشنهاد میپایان، 

پژوهش  اینجا که بپردازند و از آن و تربیت تعلیم یو پیشرو در حوزه یافتهتوسعه و کشورهای

با  آموزش مجازی یتوسعه سازیمدل نیز به ترکیبی توان با رویکردیکمی بود می -صرفاً کیفی

 .ها پرداختها و چالشتأکید بر فرصت
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Current educational approaches are changing in response to the challenges following the Covid-19 

pandemic. These changes are intended to improve the efficiency of the education system in preventing 

and dealing with global threats and crises, such as the one caused by the Covid pandemic. Covid-19 

posed a serious challenge to the economy, culture, education, sports, etc. and had a profound effect on 

people’s lives all around the world. In Iran, as in other parts of the world, the pandemic led to the 

closure of schools and universities. This massive disruption in education, particularly higher education, 

brought to the fore the issue of e-learning and online education. In 2005, online methods were 

introduced by UNESCO as the most effective teaching-learning methods. The experiences gained in 

this regard since 2005 are very useful. It seems that the education system can no longer rely exclusively 

on the previous models of teaching and learning. Thus, it must undergo structural changes and make 

virtual learning available to more and more students. Following the global outbreak of Covid-19, the 

need for virtual and e-learning is felt more than ever. Lane (2009)  believed that virtual education, as 

opposed to traditional education, could present major challenges for teachers and students trained and 

taught in the traditional way. In other words, without technical and educational support, e-learning and 

teaching cannot welcome to its fruition. On the other hand, Anas (2020) argued that traditional 

education had positive social aspects that virtual education did not enjoy. Also, research has shown 

that virtual teaching causes some problems for teachers and educational centers (Maggio, Daley, Pratt, 

& Torre, 2018).  However, there are opportunities to mitigate the potential negative effects of e-

learning, and teachers are expected to play a key role in creating these opportunities. Despite the 

importance of virtual education during the Covid-19 pandemic, limited research has been done on the 

use of information technology in virtual education in Iran. Therefore, this study aimed to explore 

teachers’ perspectives regarding the following questions:  

The challenges teachers faced with virtual education during the Covid-19 pandemic, any 

constraints that they noticed in the education system, what opportunities teachers thought e-learning 

created in the education system during the Covid-19 pandemic, and, finally, to what extent teachers 

approved or disapproved the challenges and opportunities that were created in the aftermath of the 

Covid-19 pandemic. 

The present study adopted an exploratory sequential mixed-methods design. In the qualitative part, 

the upstream documents and past research were examined and semi-structured interviews were 
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conducted. In the quantitative part, a researcher-made questionnaire based on the analysis of 

documents and interviews was used. The analysis of the interviews in the qualitative section led to the 

identification of 55 open codes (items) and10 codes in the axial and selected coding stages. Based on 

the elementary school teachers’ views in Marvdasht, the challenges that emerged within the 

educational system during the Covid-19 pandemic can be classified into three levels: macro, middle, 

and micro. Challenges at the macro level included the lack of strategic thinking, inefficient policy-

making, limited educational technology, and inefficient management. At the middle level, the 

challenges were the weakness of the introduced technology, the lack of independence and freedom of 

action, and increased budget disruption. At the micro level, the challenges concerned teachers, 

students, and families. 
In the quantitative section, a high percentage of agreement showed that teachers in the quantitative 

section agreed with their peers in the qualitative section with regard to what they considered as 

challenges. In addition, according to the participant teachers, the opportunities created in the education 

system during the outbreak of Covid-19 can be classified into three levels. Opportunities at the macro 

level included providing the ground for change, paying attention to strategic planning, and giving 

special heed to virtual training. At the middle level, the opportunities consisted of providing equal 

educational opportunities andpromoting educational innovation. At the micro level, opportunities were 

related to teachers, students, and families. Overall, it can be said that in the beginning, e-learning in 

Iran faced some challenges in terms of design and implementation due to the lack of necessary 

coordination and logistics. However, the provision of free internet packages by the government to 

teachers and students, special educational programs on television, and electronic training packages in 

the form of flash memory and compact discs for students in remote and deprived areas of the internet 

reduced the problems. Gradually, as students became more familiar with the “Happy Network 

Platform” (the virtual education application and system used by schools in Iran), their participation in 

classroom activities increased, they made more noticeable progress, and, ultimately, the quality of 

instruction improved. Therefore, irrespective of the advantages and potential disadvantages of virtual 

education, its importance and necessity cannot be denied in our era. 
Keywords: virtual learning, e-learning, Covid-19 pandemic, Iranian education system, elementary 

schools 
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