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Abstract 

The spread of Corona and the consequent closure of educational 

centers in the world and in Iran caused the form of education to 

change from face-to-face or virtual. Hence, the lack of necessary 

infrastructure, teachers 'and students' unfamiliarity with virtual 

learning caused families, students and schools to face a huge learning 

challenge. For this reason, the purpose of this study is to identify the 

indicators of educational of the Corona. The nature of the research is 

qualitative in terms of content analysis style. The sample size after 

theoretical saturation was 11 people and purposefully selected. Data 

were collected through semi-structured interviews and data analysis 

by thematic method using MAXQDA10 software. Findings showed 

that educational indicators in times of crisis and corona outbreak 

included 5 cases; "Factors related to school, family, teachers, 

communication infrastructure and factors related to students." 

Therefore, creating communication infrastructure in all parts of the 

country, including villages and cities, creating a culture of e-learning 

and holding in-service courses to improve the productivity of 

teachers in conducting e-learning can help education in times of 

crisis. 
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کرونا  دوران در آموزشی هایشاخص شناسایی

 
 

 

 بابالن زاهد عادل
 یتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایراناستاد، گروه علوم ترب

 مهدی مصلح گرمی

 انشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران 

 جواد امجدی حور
 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

 الهه سلطانی
 ردبیلی، اردبیل، ایرانکارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق ا

 چکیده

 زا آموزش شکل تا شد باعث ایران و جهان در آموزشی مراکز تعطیلی آن تبعبه و کرونا شیوع

 معد الزم، هایزیرساخت بودن فراهم عدم ،روازاین. یابد تغییر مجازی یا غیرحضوری به حضوری

 مدارس و آموزاندانش ها،خانواده تا شد باعث مجازی هاییادگیری با آموزاندانش و معلمان آشنایی

 اساییشن پژوهش، این انجام از هدف دلیل، همین به. شوند روبرو یادگیری زمینه در عظیمی چالش با

 به کیفی نوع از داده ماهیت لحاظ به پژوهش. بود کرونا دوران در موجود آموزشی هایشاخص

 انتخاب هدفمند صورتبه و نفر 11 تعداد به نظری اشباع از پس نمونه حجم .بود محتوا تحلیل سبک

 فن روش به اطالعات لیوتحلهیتجز و ساختارمندنیمه مصاحبه طریق از هاداده گردآوری. شد

 آموزشی هایشاخص داد نشان هایافته. شد انجام MAXQDA10 افزارنرم از استفاده با و مضمون

 معلمان، خانواده، مدرسه، به مربوط عوامل» شامل؛ مورد 5 تعداد به کرونا شیوع و بحران دوران در

 رد ارتباطی هایزیرساخت ایجاد لذا. است «آموزاندانش به مربوط عوامل و ارتباطی هایزیرساخت

 هایورهد برگزاری و الکترونیکی یادگیری سازیفرهنگ شهرها، و روستاها از اعم کشور نقاط تمامی

 آموزش به تواندمی الکترونیکی هاییادگیری نجاما در معلمان وریبهره ارتقای جهت خدمت ضمن

 .نماید کمک بحران دوران در

 :های کلیدیواژه
  الکترونیکی یادگیری ، مدرسه ،کرونا شیوع ،آموزشی هایشاخص آموزان،دانش خانواده،

 
 است پژوهشی مستقل انجام شده صورتبه حاضر مقاله.
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 مقدمه

 ووهان چین، در 2019 سال اواخر در یکم، و بیست قرن در
 امالًک اپیدمی یک چین در پیشرفته فناوری با تجاری مراکز
 روز پنجاه طی که کردند تجربه را کرونا ویروس از متمایز
 بیمار دیگر شهروند هزاران و کشته را چینی هزاران انتشار،
 ویروس عنوانبه را جدید ویروس چینی، دانشمندان. شدند
بعد از شیوع  .(een et al.,Sher 2020کردند ) یمعرف 1کرونا

ها نفر دچار این بیماری شدند و چند جهانی کرونا، میلیون
 (Rashid et al., 2021) . میلیون نفر نیز کشته شدند

 اولین از تلفات ناشی از ویروس کرونا، یکی تبعبه
 زمراک تعطیلی گرفتند، مختلف هایدولت که تصمیماتی

 لیقب تحقیقات هاینشانه اساس بر تصمیمی. بود آموزشی
(Markel et al., 2015) هاآن و شد گرفته گیرهمه شرایط برای 

 اجرای با همراه آموزشی مراکز تعطیلی که گرفتند نتیجه
 رد هاآنو مراقبت  مشکوک شناسایی بیماران مانند اقداماتی

 و عمومی اجتماعات در ممنوعیت ها،اقامتگاه یا هابیمارستان
 نکرد کند برای مؤثری اقدامات ریلی خطوط و هاجاده بستن

گذشته در  (Prem et al., 2020) .بود گیریهمه پیشرفت
 را مدارس تعطیلی عواقب مستر مک دانشگاه توسط ایمطالعه

 در 2009 سال در آنفلوانزا یرگهمه بیماری درمان برای
 رفتگ نتیجه و داد قرار وتحلیلیهتجز مورد کانادا از یامنطقه

 دهدمی کاهش را سرایت درصد 50 اقدام این که

(Downie,2012). 

 در ویروس کرونا با شیوعآموز دانش میلیارد حدود یک
 صورتبهفعالیت خود را از حالت حضوری  جهان سراسر
 همچنین، در (Hauk & Shmis, 2020)دادند تغییر  مجازی
 جهان، سراسر در ویروس کرونا، شیوع مهار برای تالش

 قتاًمو را حضوری آموزش اندگرفته تصمیم آموزشیمؤسسات 
ر ب تغییر دهند. دور راه از یادگیری مدل یک به و کرده متوقف
مؤسسات  ،2020 سال آوریل پایان در گزارش یونسکو،اساس 

 درصد از 74 تقریباً که شدند تعطیل کشور 186 در آموزشی
 رارق تأثیر تحت را زمین کره روی شدهنامثبت فراگیران کل
 2020 مارس ابتدای از مدارس کشورها، از بسیاری در دهد.می

 ،مثالعنوان)به دیگر کشورهای در کهیدرحال شدند، بسته

                                                                                                                                                                                                                                 
1 COVID-19 

 2020 ژانویه از حضوریهای کالس( جنوبی کره و چین بیشتر
 پرتغال، مالت، ،مثالعنوان)به کشور چندین. بود شده لغو

 رسمی آموزش ستمسی( از هاییبخش) که کرد اعالم (ایرلند
 رد کهیدرحال شود،نمی افتتاح مجدداً تحصیلی سال این در

 یونان، فرانسه، آلمان، دانمارک،مثال عنوان)به موارد سایر
طور به رسمی آموزش سیستم( از هاییبخش( )لهستان

در  (Pietro et al., 2020) .شدند بازگشایی آوریل در تدریجی
 ویروس کرونا، یرگهمه اریبیم با مقابله برای حال، همین
 ایران، وپرورشآموزش وزارت ازجمله و دنیا همه تقریباً

 دامیاقعنوان به را غیردولتی و دولتی مدارس تعطیلی دستور
 کرد. آن صادر گسترش از جلوگیری برای اضطراری

 یادگیری مدرن روش به را آموزش سنتی روش هاآوریفن
 ؛(Vaio et al., 2020)اند داده تغییر مصنوعی هوش مانند
 یادگیری زا بیشتری دوره تحت الکترونیکی یادگیری ینبنابرا
 ری،یادگیهای پورتال ها،یتساوب طریق از فناوری بر مبتنی

 نوع هزاران و همراه تلفنهای برنامه ویدئویی، کنفرانس
 یبیترک یادگیری ابزارهای برای دسترس در رایگان یتساوب
 الکترونیکی آموزش حاضر، لحا در. گیردمی قرار

 یاحرفه افراد هایمهارت و مدرسه کارکنان حتی آموزان،دانش
 ,.Adams et al) دهدمی افزایش اینترنت طریق از را صنعت و

 مراکز آموزشی شدن بسته و تعطیلی جهانی، سطح در (2018
معلمان، اساتید،  بیشتر ویروس کرونا، به دلیل شیوع

 آنالین آموزش را در زمینه یانآموزان و دانشجودانش
 کیفیت این، برعالوه ( Sahu, 2020) کرده است خوشحال

 مدرن تجهیزات و رایانه مانند عالی هایزیرساخت و آموزش
 قرار گسترده تقاضای مورد حاضر حال در اطالعات فناوری
 هایمدل فکری سرمایه از استفاده با مراکز آموزشی و گرفته

لذا در  .(Alvino et al., 2020) اندداده تغییر را خود تدریس
شرایط بحران مانند شیوع ویروس کرونا در جهان و ایران و 

های مدت مدارس، ضرورت توجه به آموزشتعطیلی طوالنی
ی و شود )سلیمازپیش احساس مییشبمجازی و الکترونیکی 

کنند که ( بیان می1397) یزاهدرضایی و  (.1399فردین، 
 کیفیت ارتقا الکترونیکی، ضمن آموزش یهادوره توسعه

 دهش تبدیل آموزشی هایروش ترینمحبوب از یکی به آموزش
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(، دسترسی به اینترنت را 1397باشکوه )بود. جعفرزاده و 
 ند.دانهای یادگیری الکترونیکی در ایران میمحدودیت ازجمله

 به وریحض یادگیری از غیرمنتظره تغییر بنابراین، با یک
آموزان، والدین دانش که دارد وجود زیادی مشکالت آنالین،

 ورهاکش از بسیاری این، بر عالوه. هستند روبرو آن با و معلمان
 دچار کمبودهایی روستایی مناطق در فناوریهای زیرساخت با

با توجه به شیوع ویروس کرونا و چرخش  رو،ینازا هستند؛
شه و آموزش از حالت حضوری به آنالین، مشکالتی در گو

کنار کشورمان از بعد آموزش به وجود آمد. به همین دلیل، 
های آموزشی پژوهشی در این زمینه جهت شناسایی شاخص

در دوران بحران و شیوع ویروس کرونا انجام گرفت تا نتایج 
این پژوهش، چارچوبی را برای حل مشکالت آموزشی در 

 شرایط بحرانی و کرونایی فراهم نماید.

 روش

ای است ش، به لحاظ هدف از نوع کاربردی و توسعهپژوه این
کیفی به روش  هایپژوهش و به لحاظ ماهیت داده از نوع

صورت مصاحبه گیری بهتحلیل مضمون است و ابزار اندازه
ساختارمند است. لذا ابتدا پروتکل مصاحبه تدوین شد، نیمه

 کنندگانسپس اقدام به شروع مصاحبه گردید. مشارکت
و دبیران دارای مدرک  معلمان را معه آماری(پژوهش )جا

سال  10کارشناسی ارشد و باالتر و با سابقه خدمت حداقل 
ه ک شناسیروانهای علوم تربیتی و اساتید رشته خدمت،

سال بودند،  10حداقل مدرک دکتری و سابقه خدمت حداقل 
بودند و  نفر 11انتخاب گردید و تعداد نمونه آماری برابر با 

مشخصی از قبل برای انتخاب نمونه مدنظر نبوده و به تعداد 
 هدفمند معیاری بوده است. لذا صورتبهگیری عبارتی نمونه

. شد عیینت نظری اشباع تکنیک از استفاده با گیرینمونه پایان
افزار اطالعات از طریق تحلیل مضمون و از نرم لیوتحلهیتجز

MAXQDA10  .و  صحت به یابیدست یبرااستفاده گردید
سازی منابع داده استفاده گردید. روش مثلثاعتبار مطالعه، از 

بر این اساس، در این پژوهش از منابع مختلفی همچون اساتید 
محتوای  تأییدبرای  شناسیروانحوزه علوم تربیتی و 

ها، بررسی ادبیات پژوهشی و مستندات مربوط به آن مصاحبه
آوری، جمع برایکارگیری بیش از یک پژوهشگر و به

( بهره گرفته شده است. 1399بازرگان، داده )وتحلیل یهتجز
همچنین برای بررسی پایایی پژوهش از ضریب پایایی هولستی 

و در سطح مطلوب به  89/0استفاده شد که مقدار آن برابر با 
 دست آمد.

 هایافته

های حاصل از پژوهش که مربوط به در این قسمت به یافته
، پرداخته شده است. سه گام اصلی استآن  مصاحبه و تحلیل

تحلیل شبکه مضامین شامل تجزیه متن، اکتشاف متن و سپس 
یح یل در ادامه توضتفصبهها است که یکپارچه کردن اکتشاف

 داده شده است:
 شدهضبطهای در گام نخست، ابتدا مصاحبه . تحویل متن:1
 دهشبرداشتهای مکتوب درآمد، سپس با یادداشت صورتبه

با مطالعه دقیق  ازآنپسها تکمیل شد. طی جلسات مصاحبه
، همه شدههیتههای متون، ابتدا برای هر یک از مصاحبه

و به  شدهییشناساهای مستقل در قالب مضامین پایه ایده
از  هرکدامیک کد اختصاص داده شد. این کار برای  هرکدام
ا هایی بها انجام شده و در صورت وجود بخشمصاحبه

های قبلی، از همان کدهای مضامین مشابه در متن مصاحبه
 استفاده شده است. در این پژوهش هاآننشانگر  عنوانبهپیشین 

بندی مضمون پایه دسته 89کد اولیه به دست آمد که در  165
 شد.

پس از دست یافتن به مضامین پایه، . تبدیل مضامین: 2
توجه به مضامین  دهنده و مضامین فراگیر بامضامین سازمان

دهی پایه انتزاع شدند. در این مرحله تالش شده است با سازمان
مجدد مضامین اولیه یا همان مضامین پایه به مضامین 

، ترهای اصلیتری دست یابیم که ما را به مضمونانتزاعی
مضمون  17تر رهنمون سازد. در این مرحله فراگیرتر و مرکزی

 ست.دهنده استخراج شده اسازمان
با بررسی و تحلیل  . کشف و توصیف شبکه مضامین:3

انواده، خمضامین مرتبط پنج مضمون فراگیر؛ الف( مدرسه، ب( 
آموز، استخراج شده که در و( دانش ج( معلم، د( زیرساخت

 شود.پرداخته می هاآنادامه به تشریح 
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های مضمون یرندهدربرگاین مضمون فراگیر : الف( مدرسه
تعامل با ، مدیریت معلمان، ریزی؛ برنامهازجملهه دهندسازمان
مدیریت زمان است که و  آموزانمدیریت دانش، خانواده

شونده ریزی از بیشترین فراوانی برخوردار است. مصاحبهبرنامه

...یکی از ویژگی اساسی »کند در این زمینه بیان می 2شماره 
می مدیریت مدرسه آن است که بتواند خودش را برای تما

های ریزیی در برنامهنوعبهشرایط عادی و بحرانی آماده کند و 
بینی شرایط بحرانی کرونا را پیش ازجملهخود شرایطی 

 «.نماید...
 .1جدول 

 های مرتبط با مدرسهمضمون
مضمون 

 فراگیر
 های پایهمضمون دهندهمضمون سازمان

 هااجرای برنامه عملیاتی، هایبرنامه به تسلط آتی، نقشه تنظیم نگری،آینده موجود، وضعیت ارزیابی اهداف، تنظیم ریزیبرنامه مدرسه
اطالع از شرکت معلمان در فضای مجازی، همکاری با معلمان در راستای آموزش بهتر، پیگیری مسائل و مشکالت موجود،  مدیریت معلمان

 همکاری در راستای حل مشکالت آموزشی و تربیتی،
تای آموزان، تعامل در راستعامل با خانواده جهت رفع مشکالت آموزشی و تربیتی، تعامل با خانواده جهت افزایش انگیزه دانش تعامل با خانواده

 جای حضوری، بیان دالیل مزایای آموزش مجازی در شرایط کنونیبیان دالیل آموزش غیرحضوری به
آموزان در ورود و خروج به دانش نظمییبی مجازی، بررسی مشکالت آموزشی، هاآموزان در کالساطالع از شرکت دانش آموزانمدیریت دانش

 آموزان در مقطع ابتدائیدر محیط مجازی، مدیریت ناکافی دانش یرانهگسختسامانه، عدم اتخاذ قوانین 
بندی امتحانات یا ، زمانهاکالستدوین برنامه زمانی برای آموزش، تعیین ساعات آموزشی، تدوین زمان ورود و خروج  مدیریت زمان

 هاارزشیابی

این مضمون در پژوهش حاضر شامل مضامین : خانوادهب( 
کمک به یادگیری ، نظارت مستمر خانوادهدهنده سازمان

است که نظارت  ارتباط والدین با فرزندانو  آموزاندانش
مستمر خانواده از اولویت باالیی برخوردار است. 

خانواده »کند این زمینه بیان میدر  5شماره  شوندهمصاحبه
نقش خیلی مهمی در همه شرایط عادی، بحرانی یا کرونایی 

در این رابطه  هاآنهای اساسی داشته و دارد که یکی از نقش
در آموزش  هاآن، درگیری خود هاآننظارت به یادگیری 

 «.مجازی و کمک به فرزندان خود بوده است

 .2جدول 

 نوادههای مرتبط با خامضمون
مضمون 

 فراگیر
مضمون 
 دهندهسازمان

 های پایهمضمون

نظارت مستمر  خانواده
 خانواده

ه آموزان بآموزان در استفاده از فضای مجازی، راهنمایی دانشآموزان از فضای مجازی، کنترل دانشنظارت به نحوه استفاده دانش
آموزان در ی، اتخاذ زمان بیشتر اعضای خانواده به کنترل دانشها در آموزش مجازاستفاده از فضای مجازی، درگیر شدن خانواده

 ها با فرایند یادگیریآموزش مجازی، درگیری عملی خانواده
کمک به یادگیری 

 آموزاندانش
، عدم اهآنها در کمک به یادگیری آموزان، تخصصی بودن بعضی دروس و ناتوانی خانوادهعدم توانایی به کمک در یادگیری دانش

 ها با فضای مجازیشنایی خانوادهآ
ارتباط والدین با 

 فرزندان
ضعف در تعامالت بین والدین و فرزندان در امورات مربوط به مدرسه و آموزش، عدم برقراری رابطه مطلوب در ساعات آموزش، 

 های مجازیهای آموزشحوصلگی والدین از بابتخستگی و بی

دهنده مین سازمانمضا رندهیدربرگاین مضمون : ج( معلم
مهارت معلمان، روش تدریس و تولید محتوا است و مضمون 

دهنده روش تدریس از اولویت باالتری قرار دارد. سازمان
در شرایط »کند در این زمینه بیان می 1شونده شماره مصاحبه
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بحرانی، معلمان قسمتی از وقت خود را صرف آموزش در 
ز وقت خود را خارج از کنند و قسمت دیگری ابرنامه شاد می

های صوتی و تصویری برای وقت اداری جهت تهیه فایل

ها عمالً دهند که اینآموزان انجام میتسهیل یادگیری دانش
های معلمان را نسبت به روزهای عادی دوچندان کرده تالش
«.است

 .3جدول 

 های مرتبط با معلممضمون
مضمون 

 فراگیر
مضمون 
 دهندهسازمان

 پایههای مضمون

وه، افزارهای کامپیوتری، چگونگی تشکیل گرمعلمان در آموزش مجازی، عدم تسلط الزم به کامپیوتر، عدم آشنایی با نرم تجربگییب مهارت معلمان معلم
 های الکترونیکیچگونگی دریافت، ارسال و ذخیره اطالعات، چگونگی برطرف کردن ایرادات فنی، مهارت در استفاده از سیستم

آموزان با های مجازی، عدم توجه به دانشهای فردی در کالسآشنایی کم با نحوه تدریس در فضای مجازی، عدم توجه به تفاوت تدریس روش
گیر بودن تدریس در فضای مجازی، عدم ارزشیابی صحیح، عدم توجه به استعدادهای گوناگون در تدریس نیازهای خاص، وقت

 آموزاندانش داشتنوااستای به فعالیت مجازی، نبود ارتباطات حضوری در ر
توانایی در تولید محتوای الکترونیکی، عدم آشنایی با تولید محتواهای دیداری و تصویری در فضای مجازی، عدم برخورداری از  تولید محتوا

 کامپیوتر در جهت تولید محتوای الکترونیکی

ه، ددهنمضامین سازمان رندهیدربرگاین مضمون : د( زیرساخت
امکانات، اینترنت و حمایت مالی و غیرمالی است. مضمون 
اینترنت نسبت به سایر مضامین در اولویت قرار دارد. 

 چندین نفر»کند در این زمینه بیان می 10شونده شماره مصاحبه
آموزان کالسم به گوشی و اینترنت دسترسی ندارند و از دانش

دارد، بسیاری از  وجود هاآنیا در این زمینه مشکالتی برای 
 ...«.ندیآیبرنمهای اینترنتی آموزان از پس هزینهدانش

 .4جدول 

 های مرتبط با زیرساخت ارتباطیمضمون
مضمون  مضمون فراگیر

 دهندهسازمان
 های پایهمضمون

های زیرساخت
 ارتباطی

ا در تأمین هاز یک گوشی، عدم توانایی مالی خانواده آموزاننبود گوشی همراه، نبود تبلت، نبود کامپیوتر، استفاده چند دانش امکانات
 های هوشمندآموزان، عدم دسترسی به گوشینیازهای آموزشی دانش

رنت، کندی های اینتبه اینترنت، عدم توانایی در پرداخت هزینه دورافتادهمحدودیت در پهنای باند اینترنت، عدم دسترسی مناطق  اینترنت
های دهی گوشیها، عدم آنتنر دریافت و ارسال اطالعات، هزینه زیاد اینترنت برای بیشتر خانوادهسرعت اینترنت، اختالل د

 های الزم اینترنت ثابت در مناطق روستایی و دورافتاده، عدم برقراری زیرساختدورافتادههمراه در مناطق 
حمایت و 

 پشتیبانی
ربط، یهای ذموزشی و تربیتی از طریق مؤسسات خیریه و سازمانبضاعت در راستای رفع مشکالت آآموزان بیکمک به دانش

 بضاعتآموزان بیهای اینترنتی، رایگان کردن اینترنت، حمایت مالی از دانشکاهش تعرفه

مضامین  رندهیدربرگاین مضمون : آموزانو( دانش
دهنده تعامالت و ارتباطات دوطرفه، انگیزه و استرس سازمان

ی از انگیزه دارای بیشتری فراوانی است. است. عدم برخوردار
زمانی که »کند در این زمینه بیان می 4شونده شماره مصاحبه

مانند و یا به هر آموزان از حضور در مدرسه دور میدانش
ر مدت و اگ پذیر نباشددالیلی دسترسی فیزیکی به آن امکان

 آموزان احساساین عدم حضور فیزیکی بیشتر باشد، دانش
ای هی کرده و انگیزه الزم برای حضور دوباره در کالسدلسرد

«.دهند.فیزیکی را از دست می
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 .5جدول 

 های شخصیتیهای مرتبط با ویژگیمضمون
مضمون 

 فراگیر
مضمون 
 دهندهسازمان

 های پایهمضمون

ارتباطات  آموزاندانش
 دوطرفه

آموزان در فضای مجازی، عدم هش یادگیری، سردرگمی دانش، کانفسعزتکاهش ارتباطات اجتماعی، کاهش روحیه تیمی، کاهش 
 رفع اشکال به سبک حضوری

های مختلف، عدم ایجاد انگیزه در آموزش مجازی، عدم های مدرسه، محروم ماندن از ورزشمحروم ماندن از تفریح و سرگرمی انگیزه
فزایش آموزان به ترک تحصیل، ار این زمینه، تمایل دانشهای روحی و انگیزشی دبرخورداری از گوشی یا کامپیوتر و افزایش آسیب

 حوصلگی، کاهش تمایل به یادگیریآموزان، افزایش بیپرتی دانشتنبلی و حواس
در دریافت و یا ارسال اطالعات، ایجاد  تعللهای مجازی، استرس از بابت آموزان در آموزشافزایش استرس و اضطراب دانش استرس

 ندی سرعت اینترنت، اضطراب باز شدن حضوری مدارس، اضطراب در عدم یادگیری از طریق فضای مجازیاضطراب به دلیل ک

به همراه مضامین  شدهییشناسامضامین  1در شکل 
 10نسخه  MAXQDA افزارنرمدهنده و پایه در محیط سازمان

نشان داده شده است.

 .1شکل 

 ران کروناآموزش در دو شدهییشناساهای شبکه مضامین شاخص
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 گیریبحث و نتیجه

ی آموزشی موجود هاشاخصاین پژوهش با هدف شناسایی 
شاخص  5در دوران کرونا انجام شد. نتایج حاکی از شناسایی 

عوامل مربوط به مدرسه، خانواده، معلمان، »اصلی که شامل؛ 
 17و « آموزانهای ارتباطی و عوامل مربوط به دانشزیرساخت

 .است مضمون فرعی
در مورد آموزش در دوران  شدهییشناساها یکی از شاخص

یژه در شرایط وبهاست. در دوران بحران و « مدرسه»کرونا، 
های دقیق و توأم با پیگیری جهت ریزیشیوع کرونا، برنامه

شده از سوی مدارس الزم است. از بینییشپاجرای اهداف 
سه آموزان نیز باید از سوی مدرسویی معلمان و دانش

شده تا نظم و انضباط از سوی آنان نیز رعایت شود تا یریتمد
ای در این زمینه باعث اختالل در روند آموزش نگردد. مسئله

ها باعث افزایش یادگیری و برخورداری تعامل با خانواده
از سوی مدارس  شدهارائههای آموزان از آموزشدانش

ساعات ؛ تعیین ازجملهگردد. همچنین مدیریت زمان می
بندی ، زمانهاکالسآموزشی، تدوین زمان ورود و خروج 

ها را تواند روند اجرای برنامهها میامتحانات یا ارزشیابی
های آموزشی بدون هموار کرده تا در موقع مقرر برنامه

 آموزان ارائه گردد.به دانش وکاستکم
شاخص دیگری که برای آموزش در دوران شیوع کرونا 

 است. خانواده« خانواده»قرار گرفت، مربوط به  مورد شناسایی
 آیدمی حساببهیکی از ارکان اصلی آموزش در دوران بحران 

در زمینه نظارت بر فرزندان، کمک به یادگیری  که نقش آن
ساز یادگیری تواند زمینهو ارتباط مطلوب با آنان می هاآن

ن در آموزان و فرزندامناسب گردد. نظارت و راهنمایی دانش
تواند راهگشای روشنی برای استفاده از فضای مجازی می

استفاده آنان از فضای مجازی گردیده و این مسئله باعث 
های استفاده نامناسب از آموزان از ضرر و زیانشود تا دانشمی

 فضای مجازی در امان بمانند.
شاخص دیگری که در دوران شیوع کرونا در زمینه  

است. معلمان که « معلمان»بوط به آموزش شناسایی شد، مر
ا آموزان داشتند، بنقش مستقیمی در آموزش و یادگیری دانش

شیوع ویروس کرونا، با شوک عظیمی مواجه شدند که 

ها را از طریق آموزش مجازی بایست تمامی محتوای کتابمی
ارائه دهند، از آن جمله، عدم تسلط معلمان و دبیران با 

یین اینترنت، هزینه زیاد پاسرعتهای مجازی، آموزش
افزارهای آموزشی، آشنایی کم با اینترنت، عدم آشنایی با نرم

گیر بودن تدریس در نحوه تدریس در فضای مجازی، وقت
فضای مجازی و تسلط ناکافی در تهیه محتواهای الکترونیکی 

ار دچ وپرورشآموزشاصلی نظام  کنشگرانباعث گردیده تا 
گونه مشکالت باعث گردند که این مشکالتی در این زمینه

آموزان گردیده و یادگیری آنان را به چالش انتقال آن به دانش
 بکشد.

شاخص دیگری است که در « های ارتباطیزیرساخت»
وجود  زمینه آموزش در دوران کرونا شناسایی شده است.

های موجود در زمینه پهنای تواند چالشزیرساخت ارتباطی می
گوشی و مواردی از این قبیل را حل نماید. به  دهیباند، آنتن

همین دلیل یکی از شرایط مهم در دوران بحران مثل شیوع 
های الزم در زمینه کرونا، برخورداری کشور از زیرساخت

 ارتباطی است تا آینده آموزشی کشور دچار تنزل نگردد.
شاخص اصلی دیگری که در زمینه آموزش در دوران شیوع 

است. « آموزاندانش»شده، مربوط به  کرونا شناسایی
مخاطب اصلی در زمینه آموزش و تربیت  عنوانبهآموزان دانش

 وپرورشآموزشنظام  آیند که تمامی ارکانمی حساببه
هم داده تا آنان بتوانند افرادی متخصص و خبره  دستبهدست

رسانی به مردم و جامعه پرورش یابند. در آینده برای خدمت
های مجازی گیری آموزشویروس کرونا و شکللذا شیوع 

های حضوری باعث شده تا ارتباطات و جای آموزشبه
ی از بین برود و این مسئله باعث کاهش کلبهتعامالت دوطرفه 

، کاهش یادگیری، سردرگمی نفسعزتروحیه تیمی، کاهش 
آموزان در فضای مجازی، عدم رفع اشکال به سبک دانش

ه باشد. از طرفی محروم ماندن از تفریح حضوری را در پی داشت
های مختلف، های مدرسه، محروم ماندن از ورزشو سرگرمی

ای هعدم برخورداری از گوشی یا کامپیوتر و افزایش آسیب
آموزان به ترک روحی و انگیزشی در این زمینه، تمایل دانش

ده آموزان باعث شپرتی دانشتحصیل، افزایش تنبلی و حواس
و  در دریافت تعللآموزان کمتر گردد. همچنین دانش تا انگیزه

ارسال اطالعات، کندی سرعت اینترنت، عدم یادگیری از طریق 
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 شود تافضای مجازی و عوامل دیگری در این زمینه باعث می
 آموزان دچار استرس و اضطراب گردند.دانش

ی مربوط به حوزه هاپژوهشاین پژوهش نیز مانند سایر 
مواجه بوده است.  شیوبکمهایی یتمحدودا علوم انسانی ب

اینکه پژوهش حاضر، در یک شرایط خاص و زمانی  ازجمله
های آموزش مجازی فراهم نبوده، با طراحی ینهزمکه بسترها و 

م در تعمی روازاینمقطعی و به شیوه کیفی انجام شده است؛ 
باید احتیاط الزم صورت  تربزرگنتایج پژوهش به جامعه 

ی پژوهشی کمی هاروشتوانند از یمی آینده هاژوهشپگیرد. 
یا آمیخته استفاده کنند تا عواملی که در این پژوهش بررسی 

قرار دهند. همچنین  موردمطالعهدر سطح کشوری  اندنشده
تواند منجر به استفاده از یم نهیزممطالعه تطبیقی در این 

ر بتجربیات کشورهای پیشرو در کشور ما گردد. در پایان 
، ذارانگاستیسشود که یمهای پژوهشی پیشنهاد اساس یافته

برنامه ریزان و مجریان تعلیم و تربیت در دوران بحران و شیوع 
بیماری کرونا، جهت ارتقای کیفیت آموزش و کارایی معلمان، 

های کاربردی و تدریس در محیط افزارنرمی آشنایی با هادوره
ی های ارتباطن زیرساختالکترونیکی برگزار نمایند. همچنی

دهی تلفن همراه در تمامی نقاط ؛ افزایش آنتنازجملهالزم 
کشور برای مشترکین خط ثابت و تلفن همراه برقرار گردد. در 
این زمینه الزم است پهنای باند اینترنت مطابق با استانداردهای 

توانند با یمجهانی به مردم عرضه گردد. مدیران مدارس نیز 
دقیق و منطبق با شرایط بحرانی،  یهایزیررنامهبتدابیر و 

ان جهت کمک به آموزدانشی الزم را به اولیای هاآموزش
هم در  هاخانوادهان ارائه نمایند. آموزدانشفرآیند تحصیلی 

شرایط بحرانی با فرزندان خود ارتباط صمیمانه داشته باشند و 
زی مجاضمن کمک آنان، نظارت مستمری در استفاده از فضای 

نیز جهت  مایصداوسهای الزم داشته باشند. ییراهنماو ارائه 
 یهابرنامهان در شیوع ویروس، آموزدانشغلبه بر مشکالت 

شاد و مفرحی برای این قشر تدارک ببینند. همچنین معلمان 
 ی مختلف تدریس و ایجادهاروش یریکارگبهتوانند با یمنیز 

ان را افزایش آموزشدانی همگن، انگیزه تحصیلی هاگروه
 دهند.
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