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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the emerging challenges 

of education and teaching in Corona from the perspective of teachers 

and principals of primary schools in Isfahan. The research method is 

applied in terms of purpose and content analysis approach. Semi-

structured interview tools were used to collect data. Participants in 

the study were teachers and principals of primary schools in Isfahan 

in the academic year 1399-1400, which through theoretical sampling 

and data collection process in ten interviews achieved theoretical 

saturation. Data were analyzed using data analysis steps through 

three steps of open coding, axial coding and selective coding using 

10 MAX QDA software. In general, the number of open codes 150, 

central codes 137 and optional codes 4 were identified and obtained 

and showed that economic factors (cost and lack of sufficient 

equipment, lack of response to all students' problems, lack of family 

control, lack of communication between students, Not taking the 

class seriously, problems in the way of teaching), in-service 

education for teachers (teaching aid tools during the corona, holding 

training courses for teachers and creating an incentive program for 

students), content production (creating attractive educational content 

and program Virtual bug fixes (and interaction and communication), 

parent-teacher interaction, virtual incentive program, parent 

collaboration, strategic features, and software features were 

identified. The overall results of the study showed that due to the 

educational content and infrastructure problems and the creation of 

an incentive program, the emerging challenges of education and 

teaching in the corona can be minimized. 
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 دگاهید از کرونا امیا در سیتدر و آموزش دینوپد یهاچالش
یی ابتدا مدارس رانیمد و معلمان
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 چکیده

 و معلمان دگاهید از کرونا امیا در سیتدر و آموزش دینوپد یهاچالش یبررس، پژوهش نیا هدف
 لیتحل کردیرو با و یکاربرد هدف ازنظر پژوهش روش .بود اصفهان شهر ییابتدا مدارس رانیمد

 انکنندگمشارکت. شد استفاده ساختارمندمهین مصاحبه ابزار از هاداده یآورجمع جهت. است محتوا
 که بودند 1399-1400 یلیتحص سال در اصفهان شهر ییابتدا مدارس رانیمد و معلمان پژوهش در
 ینظر اشباع به مصاحبه ده در اطالعات یآورجمع ندیفرا و انتخاب هدفمند یریگنمونه قیطر از

 یکدگذار، باز یکدگذار گام سه قیطر از هاداده لیتحل مراحل از استفاده با هاداده. افتی دست
 ارقر لیوتحلهیتجز مورد 10MAX QDA افزارنرم از استفاده با یانتخاب یکدگذار و یمحور
به  و ییشناسا 4 یانتخاب یکدها و 137 یمحور یکدها، 150 باز یکدها تعداد طورکلیبه. گرفت
 مامت به ییپاسخگو عدم، یکاف زاتیتجه نبود و نهیهز) یاقتصاد عوامل که داد نشان و آمد دست

، کالس نگرفتن یجد، آموزاندانش نیب ارتباطات عدم، خانواده کنترل عدم، انآموزدانش مشکالت
، کرونا دوران در یآموزشکمک ابزار) معلمان یبرا ضمن خدمت آموزش، (آموزش نحوه مشکالت

 وامحت دیتول، (آموزاندانش یبرا یقیتشو برنامه جادیا و معلمان یبرا یآموزش یهادوره یبرگزار
 عاملت جادیا(  ارتباطات و تعامل و( یمجاز اشکال رفع یهابرنامه و یآموزش جذاب یمحتوا جادیا)
 و کیاستراتژ یهایژگیو، نیوالد یهمکار، یمجاز یقیتشو برنامه یبرگزار، معلم و نیوالد انیم
 یآموزش یمحتوا به توجه با که داد نشان پژوهش یکل جینتا. دیگرد ییشناسا( افزارنرم یهایژگیو
 امیا رد سیتدر و آموزش دینوپد یهاچالش توانیم یقیتشو برنامه جادیا و یرساختیز مشکالت و

 .رساند حداقل به را کرونا

 :های کلیدیواژه
 ییابتدا مدارس، کرونا، دینوپد یهاچالش، سیتدر و آموزش

 
 فهاناص واحد یاسالم آزاد دانشگاه یدرس ریزیبرنامه رشته ارشد یکارشناس نامهانیپا از برگرفته حاضر مقاله 
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 مقدمه

 آموزشی مبتنی بر وب، تدریس مجازی یا الکترونیکی
 هایشبکه ارتباطی و های ارتباطی و از راه وسایلفناوری

اینترنت است. اصطالح آموزش مجازی شامل  ویژهبهای رایانه
 آموزش ازجملهای وسیع از کاربردها و عملکردها مجموعه

 آموزش .الکترونیکی است هایحضوری و کتابخانهغیر
 یادگیری خارج از محیط فیزیکی الکترونیکی به انسان قدرت

ها است که اکنون سالدهد. آموزش از راه دور همکالس را می
اما ترکیب این نوع آموزش با ، رایج است در دنیا متداول و

 جدید تدریس به نام آموزش اینترنت منجر به ابداع روش
در ایام شیوع (. 1399، و همکاران غالمی) مجازی شده است
همیت آموزش مجازی و فراهم کردن بیماری کرونا ا

های الزم برای توسعه فرصت آموزش از راه دور و زیرساخت
و گوشی هوشمند ، آموزش مجازی دوچندان از قبل شده است

، استآموزان ترین وسیله در بین معلمان و دانشدسترس در
اتصال به اینترنت با استفاده از گوشی هوشمند برای جستجوی 

های شبکه ت درسی و نیز استفاده ازاطالعات و تمرینا
 اجتماعی بیشترین میزان استفاده را در میان معلمان و

افزارهایی وجود دارند آموزان داراست؛ ناگفته نماند نرمدانش
های کالس که امکان تدریس آنالین یا مدرسه آنالین یا همان

افزارها رایگان و برخی از این نرمکه  کنندمجازی را فراهم می
ا توان برخی دیگر مستلزم پرداخت هزینه هستند که میب

، 2020) تدریس یک درس را طراحی کرد هاآناستفاده از 
Mishra et al.,.) های مجازی غیر از معایب از طرفی کالس

طراحی کالس منطبق با  -1فوایدی هم دارند نظیر: 
امکان بازیابی ، های آموزشیبهترین روش، های معلمخواسته

برای چندین بار متوالی توسط  هاآنات و مرور اطالع
ـ افزایش تعامل میان  2 هاآنآموزان و رجوع معلم به دانش
 -3 متعلم و خانواده با اسـتفاده از امکانـات شـبکه وب، معلم

های پیوند میان کالس و جامعه از طریق ارتباط پیوسته با سامانه
کاهش ، جازیهای مکالس منفی یهانهیدیگر. گز یاطالعات

ارتباطات چهره به چهـره و کاسـته شدن از تعامالت واقعی 
ت افـزایش مـشکال، فراگیر با محیط یادگیری اسـت. همچنـین

جـسمانی )خـسته استفاده از موتورهای کاوش. موارد دیگری 

ــ نظـارت و  1 های کارکردی کالس مجازی شامل:ویژگی از
ز عتیاد به وبگردی( نیدرد استخوان و ا، پیگیـری شـدن چشم

 و یفروشان یابطح) های مجازی هستندنکات منفی کالس از
 بارهکیبهجهان  کهییازآنجا(. در این میان 1399، همکاران

های زیادی آموزش در دوران کرونا با چالش، درگیر کرونا شد
– 1: استبه شرح ذیل  هاآنروبرو شده است که برخی از 

ها زیرساخت-2ریزی و برنامههای جامع آموزشی مشیخط
 هایچالش -4سازی و امور مالی ظرفیت، زبان -3

های چالش – 6 های سازمانیچالش -5 پداگوژیکی
در آموزش مجازی به کمک رایانه از طریق . تکنولوژیکی

ای انهچندرس صورتبه اینترانت و، هایی مانند اینترنتشبکه
های درسی با برنامهمحتوای ، دیگرعبارتبه شود وانجام می

. شودارائه می غیره فیلم و، متن، تصویر، استفاده از صدا
هایی که بر سر راه آموزش مجازی در ایران چالش ترینمهم

های فنی و از: کمبود زیرساخت اندعبارتوجود دارد 
 لزوم تهیه محتوای، اینیاز مخاطبان به سواد رایانه، مخابراتی

 ،مدرسان راغب به کار در این حیطهمحدود بودن ، الکترونیکی
نبود نیروی ، گذاری در زمینه فناوری اطالعاتلزوم سرمایه

ین هره بچنبود ارتباط چهره به ، و مناسب دهیدآموزشانسانی 
(. از طرفی 1399، همکاران و احمدوند)و...  آموزدانشو  علمم

ی درون جامعه است هانظام نیتربزرگنظام آموزشی یکی از 
 عنوانهبربیت نسل آینده را بر عهده دارد بنابراین این نظام که ت

ترین نهاد توسعه منابع انسانی نقش حساسی را دارد. این اصلی
جهان درگیر پاندمی کرونا شده است و این  متأسفانهروزها 

ی جامعه و بخش آموزش را نیز تحت گیر همهبیماری همه
با (. 1399، رانهمکا و فرانک یاسد)قرار داده است  ریتأث

آموز قادر به دانش اردیلیم کیاز  شیب، ظهور این ویروس
، ارناهمو طیشرا نیدر ا. ستندین هادانشگاه ایحضور در مدارس 

آموزان راهکار آموزش آنالین را برای دانش وپرورشآموزش
 اند چرخ آموزش را درتوانسته نوعیبهکه در نظر گرفته است 

 راًیاخ (.,.Cao et al، 2020) کنندشروع از نو سراسر جهان 
ها و امکانات چالش، یرگذاریتأث یبرا یمطالعات متعدد

با توجه به  کهییازآنجا انجام شده است. نیآنال یهاکالس
های حضوری و اری کالسزشیوع ویروس کرونا و عدم برگ

آموزش مجازی با داشتن امکانات ارتباطی ، فیزیکی در مدارس
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 ارتباط معلم و، های ملی و جهانیه شبکهکافی و با اتصال ب
با یکدیگر و دسترسی آنان را به منابع عظیم علمی  آموز رادانش

، همکاران و بشارت نیا) کندو محتوای آموزشی فراهم می
های عالی نظام تعلیم مجازی یکی از هدف در آموزش (.1399

لمی رشد ع آموزان ودانش افزایش کیفیت یادگیری، و تربیت
استفاده  (.1399، همکاران و یاسکندر) است فرهنگی آنان و

های نوین آموزشی در مدارس فناوری از آموزش الکترونیکی و
تواند که نمی هرچند، در مراکز آموزشی هاآنگیری از بهره و

تنها ابزار مقابله با تهدیدها و رهایی از امواج خروشان تغییرات 
های آموزشی نوید یطاما به مح، پرشتاب جامعه بشری باشد

دهد که با استفاده مستمر از این فناوری حداقل در امر می
 (.1399، همکاران و بازرگان) آموزش گامی مؤثر بردارند

 راستای در خارج و داخل در هاپژوهش بررسی با همچنین
 صورتبه تحقیقی کشور داخل در که شد مشخص موضوع
 وناکر امیا در سیتدر و آموزش دینوپد یهاچالش به مستقیم

 تاس نشده پرداخته ییابتدا مدارس رانیمد و معلمان دگاهید از
 آن به مقدمه در ضمنی صورتبه تحقیقات از برخی و در
( 1400درتاج و همکاران ): اینکه ازجمله است شده هاییاشاره

 ینیبشیپ در یاسواد رسانه نقش یبررسخود به پژوهش در 
 در دیساتا و انیدانشجو یکیرونالکت یریادگی به نسبت نگرش

 یهادوره یدهد برگزاریم نشان جینتا. اندپرداخته کرونا امیا
 را دیاسات و انیدانشجو یارسانه سواد هایمهارت یآموزش
 یکیالکترون یریادگی به نسبت مثبت نگرش جادیا جهت

خود پژوهش ( در 1400. از دیگر سو حمیدی زاده )داد شیافزا
 یارمیب یریگهمه در هیچندپا یهاکالس در آموزش یبررسبه 

 ننشا جینتا. ی پرداختمرکز استان در یمورد مطالعه: کرونا
 یهاکالس در آموزش کرونا یماریب وعیش امیا در دهدیم

 درنتیجه و است شده خارج بودن هیچندپا حالت از، هیچندپا
میرانی سرگزی . است شده کاسته آموزش نوع نیا یایمزا از

های سایی چالشخود به شناپژوهش ( در 1399ران )و همکا
 نبحرا که داد نشان جینتا. اندپرداختهآموزش مجازی در ایران 

و  کمبودها، هاتواند فرصتی برای شناسایی ضعفمی کرونا
های زیرساختی در این زمینه و نمایان ساختن عدم توازن نقص

در بخش اینترنت و  موردنیاز یهارساختیزدر توزیع 
در مناطق دور از دسترس و  خصوصبههای تلویزیونی شبکه

محروم و شناسایی این کمبودها و تالش در جهت برطرف 
رشد و تعالی در این زمینه و  مثابهبهباشد و این  هاآنکردن 

جنبه مثبت شرایط به وجود آمده و خود نقطه آغازی برای 
 .تتداوم و ارتقاء کیفیت بحث آموزش مجازی در آینده اس

تحلیل و ادراک تجربه زیسته  ( در پژوهشی به1399مرادی )
شبکه اجتماعی  کارگیریبهراهبردهای  ها ومعلمان از تنگنا

آموزان در )شاد( در تدریس و یادگیری دانش آموزیدانش
 جینتااست.  دادهتعطیالت اضطراری دوران شیوع کرونا انجام 

ی یس و یادگیرپلتفرم شاد در تدر کارگیریبه که داد نشان
تنگناهای متعدد و متفاوتی است و تا  آموزان هنوز دارایدانش

فاصله دوچندانی داشته و بهبود ، رسیدن به وضعیت مطلوب
و دوری از طرز تلقی آموزش  کیفیت آن مستلزم نگاه متولیان

 .ها استوقت و درجه دوم به این قبیل آموزشپاره، موقت
Selvaraj ( 2021و همکاران )ریتأثبه بررسی  یپژوهش در 

 و آموزش ستمیس بر یریگهمه بر یمبتن نیآنال آموزش
 سیتدر یهادگاهید، اوالً که داد نشان جینتای پرداخت. ریادگی

 مقابل در مدرسه یهاگروه، اًیثان و رندهیادگی گروه مقابل در
 /نیآنال آموزش اگرچه. یمعمول و نیآنال یاهکالس در کالج

 قاتیتحق، شودیم انجام یطوالن مدت یبرا دور راه از آموزش
و همکاران  Fretheim. بود محدود ذکرشده یهاجنبه مورد در
-COVIDرابطه بین شیوه تدریس و ( در پژوهشی به 2021)

پرداختند. آموزان رفاه و رضایت از آموزش در بین دانش، 19
کیفیت زندگی با آموزش حضوری و نتایج نشان داد که 

ن تفسیر ارتباط بی. زش ارتباط مثبت داشترضایت از آمو
 ردو شیوه تدریس بسیار نامشخص بود.  COVID-19 عفونت

 ستیبایم ینظر حوزه در پژوهش ضرورت و تیاهم بحث
در دوران  اهمیت و ضرورت آموزش مجازی که نمود انیب

قرار داد. در  موردبررسیتوان از جهات مختلف را می کرونا
ین نکته اشاره کرد که عصر کنونی بدون توان به انگاه اول می

شک عصر دیجیتال و اینترنت بوده و شما ناگزیر هستید که با 
همراه و همگام شوید. در ، کنیدجهانی که در آن زندگی می

توان به موارد زیر تر میتخصصی صورتبهکنار این موارد 
 .الکترونیکی اشاره کرد دالیل مهم استفاده از آموزش عنوانبه

 ،دسترسی به منابع غنی و جامعتواند باعث آموزش مجازی می
 هایمهارت بهبود بخشیدن به، جویی در زمان و هزینهصرفه
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شود. با آموزان میشرایط یکسان آموزشی برای دانش، یفن
، های جدید در زمینه فنیعنایت به موارد مطروحه اگر چالش

ام ای مالی و... در خصوص تدریس در، مدیریتی، شخصیتی
یک  عنوانبهتوان از آن شناسایی شود می خوبیبهکرونا 

فرصت برای یادگیری بهتر بهره جست. از سویی در دوران 
پاندمی کرونا که آموزش مجازی اجباری شده است و گریزی 

ی انجام این آموزش و مشکالتی نحوه، از این موضوع نیست
اگر  ست زیراآید بسیار حائز اهمیت اکه در این زمینه پیش می

 یتدرسبهها این شناسایی و پیدا کردن این مشکالت و چالش
انجام نشود عواقبی نظیر کاهش عملکرد تحصیلی و افت 

د ی ایجاانگیزگی معلمان و زمینهبی، انآموزدانشتحصیلی 
مشکالت روحی روانی را برای این دو گروه در پی خواهد 

ونا دن بیماری ویروس کردار بوبا توجه به ادامهبنابراین ؛ داشت
و نامعلوم بودن شرایط آینده برای درمان این ویروس بخش 

برند و آموزش و تدریس ای از ابهام به سر میآموزش در هاله
. با توجه به استدار مجازی ادامه صورتبهآموزان دانش

 از تاس عبارت حاضر قیتحق یاصل مسئله شدهانیبشرایط 
 از کرونا امیا در سیتدر و وزشآم دینوپد یهاچالش نکهیا
 ست؟یچ ییابتدا مدارس رانیمد و معلمان دگاهید

 روش

 وامحت لیتحل کردیرو با و یکاربرد هدف ازنظر پژوهش روش
ساختارمند نیمه ها از ابزار مصاحبهآوری داده. جهت جمعاست

کنندگان در پژوهش معلمان و مدیران استفاده شد. مشارکت
 1399-1400 یلیتحص سال درصفهان مدارس ابتدایی شهر ا

گیری هدفمند انتخاب و فرایند بودند که از طریق نمونه
 دست ینظر اشباع به مصاحبه ده درآوری اطالعات جمع

ای و میدانی . در پژوهش حاضر از دو روش کتابخانهافتی
 ها از منابع چندگانهآوری دادهجهت جمعاستفاده شده است. 

موضوع با استفاده از روش  نۀیشیو پ ینظر یشامل: مبان
، ندمست یهاگزارش، اسناد و مدارک یشامل: بررسی اکتابخانه

در باب موضوع معتبر  یهاتیساو وب یعلم مقاالت
های نوپدید آموزش و تدریس و همچنین بیماری چالش

 د.شونوظهور کرونا و روش تدریس در ایام کرونا پرداخته می
، یویو مطالعات آرش یبررس، یابر اساس مطالعات کتابخانه

 یمحورها فیتعر یشود که از آن برایاستخراج م یاطالعات
تا  استشده شود. در این تحقیق تالش یمصاحبه استفاده م

ساختاریافته با  های عمیق نیمهاحبههای حاصل از مصداده
گرا( قرار )به روش ساختمحتوا مورد تحلیل  نظرانصاحب

 طراحی جهت هاآن از آمده دست هب هایتا شاخص بگیرد
نای بر مب سؤالده  جمعاًگیرد.  قرار مورداستفاده مطلوب الگوی

 یاابتد در گردید. مطرح ساختاریافته نیمه عمیق هایمصاحبه
 موضوع به معلمان یمندعالقه و توجهجلب ضمن مصاحبه
 تا شد داده پژوهش اهداف به راجع یحاتیتوض، پژوهش
 ناآش یکاف اندازهبه موردمطالعه موضوع اب شوندگانمصاحبه

 Recorder روی هامصاحبه کنندگانمشارکت اجازه با. شوند
 از پس، مصاحبه اتمام از بعد بالفاصله و شدهضبط لیموبا

 هب کلمه هامصاحبه متن وقت اسرع در، بارهنیچند دادن گوش
 یهامصاحبه یبرا الزم بازخورد تا شد نوشته کاغذ یرو کلمه

مطالعه  این در .دینما فراهم را هاداده تیکفا ای و یعدب
ها و کدهای یافته، روایی پژوهش تأییدپژوهشگر جهت 

 ظرازنکنندگان ارجاع داده و مطالب استخراج شده را به شرکت
قرار گرفت. در این مورد  موردبررسیصحت و کامل بودن 

ی لبه موارد استخراج شده قب شوندگانمصاحبه محقق با نظر
ر ها معتبیافته هاآن تأییدمواردی را حذف و اضافه نمود و با 

ها و کدهای استخراج شده را به شدند. همچنین محقق یافته
در حوزه علوم تربیتی ارجاع داد و  نظرانصاحبسه نفر از 
رفت. قرار گ تأییدایشان مورد  ازنظرهای تحقیق اعتبار یافته

 گام سه قیطر از هاداده لیتحل مراحل از استفاده ابها داده
ی با انتخاب یکدگذاری و محور یکدگذار، باز یکدگذار
تحلیل قرار ومورد تجزیه 10MAX QDA افزارنرم از استفاده
گرفت.

 

  



 

 

    192 ص    ... سیتدر و آموزش دینوپد یهاچالش | براتعلی و نبی پور

  1400زمستان   | 55 شماره | 15 دوره | آموزشی های نظام در پژوهش علمی نشریه   

 هایافته

 .1جدول 

 شوندگانشناختی مصاحبههای جمعیتویژگی
 سابقه خدمت رشته تحصیلی تحصیالت سن )سال( جنس ردیف

 سال 26 علوم تربیتی کارشناسی ارشد 50تا  40 زن 1
 سال 37 علوم تربیتی ارشد 50بیش از  مرد 2
 سال 31 علوم تربیتی دکتری 50تا  40 مرد 3
 سال 20تا  10 علوم تربیتی ارشد 50تا  40 زن 4
 سال 10کمتر از  علوم تربیتی دکتری 40تا  30 مرد 5
 سال 23 علوم تربیتی لیسانس 50تا  40 زن 6
 سال 21بیش از  علوم تربیتی دکتری 50تا  40 دمر 7
 سال 20تا  10 علوم تربیتی کارشناسی ارشد 50تا  40 زن 8
 سال 21بیش از  علوم تربیتی لیسانس 50بیش از  مرد 9

 سال 40 علوم تربیتی کارشناسی ارشد 50بیش از  مرد 10

 .2جدول 

 دگاه معلمان و مدیران مدارس ابتداییهای نوپدید آموزش و تدریس در ایام کرونا از دیچالش
مقوله  کد محوری

 یاصل

مقوله 
 فرعی

 کدباز

 پیامدهای آموزش مجازی در دوران کرونا
 

 انآموزدانشعملکرد فردی  

   
 

 انآموزدانشایجاد مشکالت ارتباطی در 

 نداشتن ارتباط اجتماعی با همکالسیان    

   
 

 ان در دنیای واقعیوزآمدانشافت توانایی برقراری ارتباط  

 ان در اجتماعآموزدانشعدم حضور     

   
 

 ترس از حضور در اجتماعات پس از دوران کرونا 

 انآموزدانشایجاد مشکالت فردی در    

   
 

 انآموزدانش نفسعزتافت  

 انآموزدانش نفساعتمادبهافت     

 
 

 انآموزدانشعملکرد تحصیلی 

 انوزآمدانشافت تحصیلی    

   
 

 انآموزدانشگیری کم ددرصد یا 

 انآموزدانشکاهش مهارت هنری     

   
 

 انآموزدانشکاهش سطح علمی  

 انآموزدانشافت انگیزه در    

   
 

 انآموزدانشافت روحیه تیمی 

 انآموزدانشعدم ایجاد حس رقابت در    

 
 

 فضای مجازی هایآسیب

 انآموزدانشازی به وارده از فضای مج هایآسیب   

   
 

 جسمی اعم از ضعیف شدن چشم و... هایآسیب
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مقوله  کد محوری
 یاصل

مقوله 
 فرعی

 کدباز

 روحی اعم از اعتیاد به اینترنت هایآسیب   

 
 

 پسا کرونا هایچالش

   
 

افزایش توقع والدین نسبت به دسترسی معلمان بعد از دوران 
 کرونا

   
 

 انآموزدانشترک تحصیل 

   
 

استفاده از فضای مجازی ان به آموزدانشعدم محدود نمودن 
 کرونا پسا

 
 

 انآموزدانشاثرات قرنطینه در 

   
 

 یتحرککمان به دلیل آموزدانشافزایش وزن 

   
 

 ان به دلیل قرنطینهآموزدانشعدم ثبات شرایط زندگی 

 در دوران کرونا یآموزشکمکابزار  راهبردهای آموزش در دوران کرونا

   
 

 موزشآجهت  یزیونتلو مخصوصاًاستفاده از رسانه 

   
 

 موزشیآفشرده  هایلوحاستفاده از 

 
 

 انآموزدانشایجاد برنامه تشویقی برای 

   
 

تشویقی جهت ایجاد انگیزه  هایمحرکاستفاده از 
 انآموزدانش

   
 

 انآموزدانشایجاد فضای شاد جهت ترغیب 

   
 

 انآموزدانشایجاد خالقیت در 

   
 

 به مطالعهان آموزدانشترغیب 

 
 

 موزشیآایجاد محتوای جذاب 

   
 

 پرهیز از یکنواختی در ارائه محتوا

   
 

 محتوای مجازی مناسب

   
 

 جذاب جهت ارائه محتوا هایروشاستفاده از 

 
 

 رفع اشکال مجازی هایبرنامه

   
 

 انآموزدانشتکرار دروس مهم در دوره کوتاه به 

   
 

 معلم وسیلهبهارزیابی و رفع اشکال دروس 

   
 

 رفع اشکال هایگروهتشکیل 

 یزیونتلو وسیلهبهرفع اشکال    

 
 

 ایجاد تعامل میان والدین و معلم

 تعامل مستمر معلمان و والدین   

   
 

 مجازی صورتبهبرگزاری جلسات اولیا و مربیان 

 همکاری و همدلی در فضای مجازی یزمینهایجاد    

   
 

 شاوره مجازیم هایگروهایجاد 

 موزشی برای معلمانآ هایدورهبرگزاری  

   
 

 موزشیآ هایافزارنرمآموزش کار با 

 موزشی جهت ارتقاء توانمندی معلمانآ هایدورهبرگزاری    

   
 

 بودن معلمان در حوزه تکنولوژی روزبه
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مقوله  کد محوری
 یاصل

مقوله 
 فرعی

 کدباز

 تشویقی مجازی هایبرنامهبرگزاری  

   
 

 مجازی هایجشنبرگزاری 

 ی اردو مجازیبرگزار   

 
 

 استراتژی

 استفاده از فضای مجازی در دوره پسا کرونا   

   
 

 موزشیآزنجیره  هایحلقهاتحاد و همکاری تمام 

 ان و اولیاآموزدانشبه  افزارنرمنحوه استفاده از  آموزش   

   
 

 دولت هایکمک

   
 

 انآموزدانشاینترنت رایگان برای معلمان و 

و تدریس در های آموزش چالش
 دوران کرونا

 های تکنولوژیچالش
 

 افزارویژگی نرم
  

 
 افزارنرمامن بودن بستر ارتباطی 

  
 

 افزارنرمان در آموزدانشصیانت از اطالعات 

 افزارمشکالت نرم

 
 

 داخلی رسانیامپعدم اطمینان خانواده به 

 
 

 خارجی رسانیامپ هایبرنامهعدم دسترسی به 

 
 

 داخلی انرسانیامپتلفن همراه از  عاملیستمسعدم پشتیبانی 

 
 

 داخلی هایرسانیامپضعف فنی 

 داخلی هایشبکهعدم پشتیبانی  
 

 مشکالت زیرساختی تکنولوژی

 ان به فضای مجازیآموزدانشعدم دسترسی  

 
 

 تکنولوژی یرساختزعدم 

 سرعت اینترنت 

 
 

 اینترنتعدم دسترسی به 

 موزشی معلمانآمشکالت  های معلمانچالش

  
 

 عدم محیا بودن فضای مناسب جهت تدریس معلمان 

  
 

 ساعات طوالنی تدریس 

  
 

 نحوه درست انتقال مطالب در آموزش آنالین 

  
 

 انآموزدانشزندگی به  هایمهارتعدم توانایی آموزش  

  
 

 مباحث گروهی مجازی در هایکالسعدم کشش  

  
 

 موزش مجازیآزمان کم تدریس در  

  
 

 انآموزدانشفردی  هایتفاوتعدم توجه به  

  
 

 بودن تولید محتوای برای معلمان برزمان 

  
 

 موزشیآ هایافزارنرمشنایی معلمان با آعدم  

  
 

 موزش مجازیآمعلمان در  تجربگییب 

 مشکالت ابزاری معلمان

  
 

 عدم دسترسی معلمان به وسایل الکترونیکی 

  
 

 یآموزشکمکعدم دسترسی معلمان به ابزار  
 



 

 

    195 ص    ... سیتدر و آموزش دینوپد یهاچالش | براتعلی و نبی پور

  1400زمستان   | 55 شماره | 15 دوره | آموزشی های نظام در پژوهش علمی نشریه   

مقوله  کد محوری
 یاصل

مقوله 
 فرعی

 کدباز

 مشکالت سنجش عملکرد معلمان

  
 

عدم دسترسی معلم به شناخت وضعیت درسی  
 انآموزدانش

  
 

 انآموزدانشبررسی تکالیف  بودن مشکل 

  
 

 والنو مسئ هاخانوادهمعلمان کانون مطالبات  

  
 

 موزش حضوریآافزایش زمان فعالیت معلمان نسبت به  

  
 

 نحوه سنجش ارائهسنجش عملکرد معلمان بدون  

 مشکالت جسمانی معلمان

  
 

 عدم رسیدگی معلمان به کارهای شخصی 

 افزایش فشار جسمی و روانی به معلمان   

  
 

 نادیده گرفتن سالمتی جسمی و روانی معلمان 

 چالش والدین 
 

 همکاری والدین
   

 
 اولیا وسیلهبهان آموزدانشکنترل مستمر تکالیف 

   
 

 ان به مطالعهآموزدانشتشویق والدین جهت ترغیب نمودن 

 چالش والدین 

  
 

 درس در خانواده هایکالسعدم رسمیت 

  
 

 هاخانوادهبر هم خوردن نظم زندگی 

  
 

 مجازی آموزشبه  هاخانوادهعدم تمایل 

  
 

 انآموزدانشعدم نظارت مستمر والدین بر 

  
 

 موزش مجازیآاولیا با نوع فعالیت  ییآشناعدم 

  
 

ان آموزدانشوالدین در جهت حضور مداوم  آوریتابعدم 
 منزل در

   مشکالت اقتصادی 
 

 اینترنت هایبستههزینه فراوان 

   
 

 کاران در بازار آموزدانشکار کردن 

   
 

 مشکالت اقتصادی ناشی از کرونا

   
 

 ان به وسایل الکترونیکیآموزدانشعدم دسترسی 

چالش برگزاری  
 مجازی هایکالس

 های مجازیمشکالت کالس
عدم توانایی پاسخگویی و ایجاد نظم در کالس مجازی     

 معلم وسیلهبه

   
 

 وسیلههبان در کالس درس آموزدانشعدم توانایی کنترل 
 معلم

   
 

 معلمان در کالس مجازی وسیلهبهعدم توانایی سختگیری 

 های مجازیمشکالت ارتباطی کالس 

   
 

 ان در کنار یکدیگرآموزدانشقرار نگرفتن 

   
 

 ان و معلمانآموزدانشعدم ارتباط تعاملی میان 

   
 

 عدم برقراری ارتباط چشمی

 
 

 جازیم هایکالسمشکالت انضباطی 

   
 

 در کالس مجازی انضباطعدم وجود نظم و 
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مقوله  کد محوری
 یاصل

مقوله 
 فرعی

 کدباز

   
 

 مجازی هایکالسرسمیت نداشتن حریم 

   
 

 انآموزدانش یابحضوروغعدم امکان 

 موزش مجازیآمشکالت نحوه  های آموزشیچالش 
   

 
 عدم وجود نحوه تدریس مناسب بعضی از دروس

 
 

 آموزدانشچالش یادگیری 

   
 

 نالینآ هایکالسبودن  کنندهتهخسیکنواخت و 

   
 

 نالینآ صورتبهنحوه برگزاری امتحانات 

   
 

 ان در آموزش مجانیآموزدانشبودن مفاهیم برای  درکقابل

   
 

 هایکالسان برای شروع آموزدانشعدم آمادگی معلمان و 
 مجازی

   
 

 اولیا وسیلهبهان آموزدانشانجام تکالیف 

   
 

 موزشآان به والدین در آموزانشدوابستگی 

   
 

 موزشآان در آموزدانشعدم استقالل 

   
 

 انآموزدانش یفکرهمعدم 

   
 

 ان در مشارکت در کالس مجازیآموزدانشدلسردی 

   
 

 کنندهقانعان از عدم دریافت پاسخ آموزدانشسردرگمی 

 موزش مجازی نامناسبآمحتوای  

   
 

 موزشآ نالین بر کیفیتآ آموزشمنفی  تأثیر

   
 

 ارائه محتوا زمانمدت

   
 

 انآموزدانشموزشی برای آعدم جذابیت محتوای 

 عدم زیرساخت مناسب ساختیهای زیرچالش 
   

 
 وپرورشآموزش یهانامهبخشعدم تدوین درست 

   
 

 موزش مجازیآعدم ارائه نحوه فعالیت در 

   
 

 وپرورشموزشآمناسب  ریزیبرنامهعدم 

   
 

 آموزشی یرساختزعدم 

 های استراتژیویژگی 

  
 

 و مشارکت معلمان در تدوین استراتژی ینظرخواه

  
 

 معلمان هایمحدودیتبه مسائل و  وپرورشآموزشتوجه 

  
 

 ادارات در هر منطقه وسیلهبهتدوین استراتژی یکپارچه 

کدهای  و 137 یمحورکدهای ، 150 باز یکدها تعداد
های نوپدید مدل مناسب چالش نیهمچن. است 4انتخابی 

فی های مرحله کیآموزش و تدریس در ایام کرونا بر مبنای یافته

مدلی که بر مبنای ، پژوهش با توجه انجام فرایند تحقیق
.است( 1شکل ) صورتبهآمده  به دستهای مرحله کیفی یافته
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 .1شکل 

 نادید آموزش و تدریس در ایام کروهای نوپمدل اکتشافی کیفی چالش

 

 گیریبحث و نتیجه

های نوپدید آموزش و چالشبررسی ، هدف این پژوهش
تدریس در ایام کرونا از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس 

 با استفاده از رویکرد کیفی )یعنی در نظرابتدایی شهر اصفهان 
( زمانمه طوربه هاآنگرفتن چند عامل و تمرکز بر معیارهای 

پژوهش  هایکیودا انجام بود. یافتهافزار مکسنرم با استفاده ازو 
، یکاف زاتیتجه نبود و نهیهز) یاقتصاد عواملنشان داد که 

 کنترل عدم، انآموزدانش مشکالت تمام به ییپاسخگو عدم

 نگرفتن یجد، آموزاندانش نیب ارتباطات عدم، خانواده
 یبرا خدمت ضمن شآموز، (آموزش نحوه مشکالت، کالس
 یبرگزار، کرونا دوران در یآموزشکمک ابزار) معلمان

 یبرا یقیتشو برنامه جادیاو  معلمان یبرا یآموزش یهادوره
ی و آموزش جذاب یمحتوا جادیا) محتوا دیتول، (آموزاندانش
 ایجاد ( ارتباطات و تعاملی( و مجاز اشکال رفع یهابرنامه
، یمجاز یقیتشو برنامه یبرگزار، معلم و نیوالد انیم تعامل
 یهایژگیوو  کیاستراتژ یهایژگیو، نیوالد یهمکار

 رد هاپژوهش بررسی با ( شناسایی گردید. همچنینافزارنرم

 عوامل اقتصادی:

 هزینه و نبود تجهیزات کافی؛

تمام مشکالت دانش  عدم پاسخگویی به

 آموزان؛

 عدم کنترل خانواده؛

 ، عدم ارتباطات بین دانش آموزان

 جدی نگرفتن کالس؛

مشکالت زیرساختی  ، مشکالت نحوه آموزش

عدم ، تکنولوژی؛ عدم برنامه ریزی مدون

بازخورد کافی دانش آموزان در فضای 

 ،  مجازی

 های نوپدید آموزش:چالش

 مشکالت سنجش عملکرد معلمان؛

 مشکالت جسمانی معلمان؛

 مشکالت ابزاری معلمان.

 خدمت برای معلمان:آموزش ضمن

 ابزار کمک آموزشی در دوران کرونا؛

 آموزشی برای معلمان؛ هایدورهبرگزاری 

 ایجاد برنامه تشویقی برای دانش آموزان؛

 

 تولید محتوا:

 اد محتوای جذاب آموزشی؛ایج

 رفع اشکال مجازی؛ هایبرنامه

 تعامل و ارتباطات:

 ایجاد تعامل میان والدین و معلم؛

 برگزاری برنامه تشویقی مجازی؛

 همکاری والدین؛

 ویژگیهای استراتژیک؛

 نرم افزار هایویژگی
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 داخل در که شد مشخص موضوع راستای در خارج و داخل
 آموزش دینوپد یهاچالش به مستقیم صورتبه تحقیقی کشور

 مدارس رانیمد و معلمان دگاهید از کرونا امیا در سیتدر و
 صورتهب تحقیقات از برخی و در است نشده پرداخته ییابتدا

: اینکه ازجمله است شده هاییاشاره آن به مقدمه در ضمنی
خود به پژوهش ( در 1399میرانی سرگزی و همکاران )

 جینتا. اندپرداختههای آموزش مجازی در ایران سایی چالششنا
تواند فرصتی برای شناسایی می روناک بحران که داد نشان

های زیرساختی در این زمینه و کمبودها و نقص، هاضعف
 موردنیاز یهارساختیزنمایان ساختن عدم توازن در توزیع 

ر مناطق د خصوصبههای تلویزیونی شبکه در بخش اینترنت و
دور از دسترس و محروم و شناسایی این کمبودها و تالش در 

 رشد و تعالی در مثابهبهباشد و این  هاآن جهت برطرف کردن
این زمینه و جنبه مثبت شرایط به وجود آمده و خود نقطه 
آغازی برای تداوم و ارتقاء کیفیت بحث آموزش مجازی در 

تحلیل و ادراک  ( در پژوهشی به1399مرادی ) .آینده است
بکه ش کارگیریبهراهبردهای  ها وتجربه زیسته معلمان از تنگنا

)شاد( در تدریس و یادگیری  آموزیجتماعی دانشا
آموزان در تعطیالت اضطراری دوران شیوع کرونا انجام دانش
دریس پلتفرم شاد در ت کارگیریبه که داد نشان جینتااست.  داده

تنگناهای متعدد و متفاوتی  آموزان هنوز دارایو یادگیری دانش
اشته انی دفاصله دوچند، است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب

لقی و دوری از طرز ت و بهبود کیفیت آن مستلزم نگاه متولیان
ها وقت و درجه دوم به این قبیل آموزشپاره، آموزش موقت

به بررسی  یپژوهش در( 2021و همکاران ) Selvaraj .است
 و موزشآ ستمیس بر یریگهمه بر یمبتن نیآنال آموزش ریتأث
 سیتدر یهادگاهید، اوالً که داد نشان جینتای پرداخت. ریادگی

 مقابل در مدرسه یهاگروه، اًیثان و رندهیادگی گروه مقابل در
 /نیآنال آموزش اگرچه. یمعمول و نیآنال یاهکالس در کالج

 قاتیتحق، شودیم انجام یطوالن مدت یبرا دور راه از آموزش
و همکاران  Fretheim. بود محدود ذکرشده یهاجنبه مورد در
-COVIDرابطه بین شیوه تدریس و پژوهشی به ( در 2021)

پرداختند. آموزان رفاه و رضایت از آموزش در بین دانش، 19
کیفیت زندگی با آموزش حضوری و نتایج نشان داد که 

ن تفسیر ارتباط بی. رضایت از آموزش ارتباط مثبت داشت

و شیوه تدریس بسیار نامشخص بود.  COVID-19 عفونت
 آموزش از طریق که دهدیم نشان فوقسؤال  نییتب و یبررس
 های الکترونیکی یک نیاز در جهت گسترش افزایشرسانه
های جدیدی وری در یادگیری است با ظهور فناوریبهره

 جوامع بشری، های اجتماعی و...شبکه، اینترنت، همچون رایانه
، های آموزشیهمه عرصه های جدید و جدی دربا چالش
 هتوجه ب با ؛ کهاندرو شدهروبه، یسیاس، اجتماعی، فرهنگی
های علمی و فناوری و های چشمگیر در عرصهپیشرفت

های ها کاربر در تمام جهان به رسانهدسترسی میلیون
ل ها به دلیالکترونیکی مجازی باعث شده است که این رسانه

افراد زیادی قرار  موردتوجهکارکردها و تعامالت گسترده خود 
دانش و فناوری و همچنین  ش مرزهایبگیرند و با گستر

های پاسخگوی نیاز، های سنتیشیوه، افزایش تقاضای آموزشی
های مجازی و حتم آموزش طوربهو  نیست روزافزون بشر

وانند تمی، بشانیمعاهای الکترونیکی با تمام مزایا و یادگیری
ین آنال کمبودهای مشهود آموزش. پاسخگوی این نیازها باشند

 یکارراهان در فضای مجازی و نبود برنامه و آموزدانش
مشخص سبب شده که بسیاری از آموزگاران این روزها شرایط 
دشواری را در مسیر آموزش داشته باشند و به کیفیت مطلوب 

کرونا تمام ساختارهای اجتماعی را در  .آموزشی دست نیابند
و با چالش جدی  ختهیرهمبهکشور و البته در سراسر دنیا 

اجه کرده است؛ از فرهنگ و اقتصاد و صنعت گرفته تا مو
های دیگر درگیر این ورزش و گردشگری و تمام حوزه

 .تنیس مستثنااند. حوزه آموزش نیز از این قاعده ویروس شده
 دگاهید از کرونا امیا در سیتدر و آموزش دینوپد هایچالش
 از: اندعبارتیی ابتدا مدارس رانیمد و معلمان

، دارسم تعطیلی و کرونا با شیوع ویروس: افزاررمن مشکالت
های مجازی از معلم دریافت از طریق شبکه درسی هایبرنامه

از اپلیکیشن شاد آموزان دانشکه در حال حاضر  شودمی
 اما این برنامه نیز مشکالتی را به همراه دارد. ندکناستفاده می

فن رنت تلدر دسترس نبودن برنامه شاد از طریق اینت ازجمله
آموزان با آن روبرو همراه یکی از مشکالتی است که دانش
تفاده از آن اس ندتوانهستند و تنها از طریق اینترنت خانگی می

رسال دیر ا ازجملهتفاده از برنامه شاد مشکالت دیگری ند. اسکن
ین ترها را دارد که باید گفت این اصلیشدن و دریافت پیام
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با باز شدن مدارس و  هستند.و مشکلی است که با آن روبر
بت پس از ث، حتمی بودن احراز هویت در استفاده از برنامه شاد

با مشکل ناموفق بودن در ثبت مشخصات خود در ، مشخصات
خارجی هم در  یهارسانامیپ شویم.این برنامه روبرو می

 .(1399، همکاران و فرانک یاسد)دسترس نیستند 
در خانه ماندن : زیمجا یهاکالس ارتباطی مشکالت

رامش والدین و آان اگرچه موجب آموزدانش
 سوی از اما شده کرونا از دوری و قشر این سالمت افزایش

 رایب مشکالتی غیرحضوری آموزش بودن نوپا دلیل به دیگر
 کرده ایجاد اولیا و آموزاندانش، معلمان، آموزش کادر همه

پذیرش شرایط آموزان برای دانش یسازآمادهدر زمینه  .ستا
 ارائه الزم هاآموزش ابتدا همان از باید، آموزش غیرحضوری

 آموزشی و روانی و روحی، زیرساختی مشکالت و شدمی
در چند ماه پایانی سال تحصیلی  .گرفتمی قرار موردبررسی

آموزان از حضوری گذشته به ناگاه تغییراتی در آموزش دانش
ن به دلیل نو بودن ایبه غیرحضوری و مشکالتی در این زمینه 

کرد که برای پیشگیری از بروز مشکالت نوع آموزش طلب می
نبود امکان  .اندیشی شودچاره در این شیوه آموزشی

مشخص نبودن و رسمیت نداشتن ، آموزاندانش ابیحضوروغ
در کنار یکدیگر و نبود  هایکالسهمقرار نداشتن ، حریم کالس

اط نق ازجملهو معلم  آموزدانشارتباط تعاملی و متقابل بین 
، همکاران و یاسکندر) شودمی ضعف این روش محسوب

1399). 
های در کالس: مجازی هایکالس انضباطی مشکالت

. استمجازی برقراری نظم و انضباط کار دشوار و سختی 
، آموزاندانش ابیحضوروغنبود امکان این مشکالت  ازجمله

ن قرار نداشت، مشخص نبودن و رسمیت نداشتن حریم کالس
ها در کنار یکدیگر و نبود ارتباط تعاملی و متقابل کالسیهم

نقاط ضعف این روش محسوب  ازجملهو معلم  آموزدانشبین 
 .(1399، همکاران و بازرگان) شودمی

عدم امکان آموزش چهره به : مجازی آموزش نحوه مشکالت
چهره یکی دیگر از مشکالت آموزش مجازی است. در فضای 

ان خود نیست آموزدانشازی عموماً معلم قادر به مشاهده مج
توانند تصویر او را مشاهده کنند. معلم ان میآموزدانشو تنها 

آموزان را گوش داده و تکالیف های دانشتوانند وویستنها می
 را بررسی کند. این امر سبب هاآنبارگذاری شده توسط 

نیکی به خود شود که ارتباط در فضای مجازی شکل مکامی
 بگیرد و صمیمت کمتر شود. ارتباط چهره به چهره یکی از

های مفید در امر آموزش و یادگیری است. عدم برانگیزاننده
های امکان فعالیت گروهی در فضا مجازی یکی دیگر از ضعف

های مهم در ایجاد موجود در این فضا است. یکی از آیتم
کردن در شکل آموزش و یادگیری مطلوب و عمیق فعالیت 

گروهی است. در فضای حقیقی معلمان به سهولت 
 تکتککرده و میزان و نحوه فعالیت  یبندگروهان را آموزدانش

در فضای مجازی  کهدرصورتیاعضای گروه را زیر نظر دارند. 
 .(1399، همکاران و یاسکندر)چنین امکانی وجود ندارد 

که  همییکی از مشکالت م: تکنولوژی زیرساختی مشکالت
های الزم برای بحث زیرساخت، بود آموزاندانشگیر گریبان

آموزش مجازی بود که البته بخشی از این مشکالت با گذشت 
مشکالت زیرساختی از قبیل  همچنان ادامه دارد. سال کی

کلی مش، آموزانمعلمان و دانشنداشتن اینترنت پرسرعت برای 
ر از دیگ کرد.اجه میمشترک بود که امر آموزش را به اختالل مو

ابزارهای هوشمند  ازجملهمشکالت زیرساختی نبود امکانات 
 آموزاندانشبرای گذراندن آموزش مجازی بود. بسیاری از 

روستای و مناطق محروم با نداشتن ابزارهایی چون گوشی 
 توانند درنمی کنند و عمالًنرم می وپنجهدستهوشمند 

البته مشکالت نوسانات  های مجازی حضور پیدا کنند.کالس
سرعت اینترنت حتی در برخی شهرهای بزرگ هم مشکالتی 

مشکالت مهم دیگر  ازجمله .کنددر آموزش مجازی ایجاد می
تبلت و ، تاپبه لپ آموزاندانشرا عدم دسترسی برخی از 

گوشی هوشمند دانست که با وجود رشد فزاینده قیمت این 
نسبت به گذشته بسیار  آموزاندانشتأمین آن برای ، اقالم

مشکالت سراسری اینترنت و خصوصاً  .دشوارتر شده است
به اینترنت پرسرعت  روستاهاعدم دسترسی برخی شهرها و 

 ات و طلبدمی ملی ایاراده یکی از مشکالتی است که حل آن
 ربست در عالی آموزش، نشود حل ایریشه طوربه موضوع این

 دشو انجام اثربخشی و یکارای حداکثر با تواندنمی مجازی
 .(1399، همکاران و احمدوند)
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شیوع ویروس کرونا تغییرات بسیار زیادی را : والدین چالش
زندگی مردم در سراسر جهان به وجود آورد. یکی از این  در

آموزان در قرنطینه تغییرات آغاز آموزش مجازی برای دانش
 آموزش مجازی در حالبااینآموزش حضوری است.  جایبه

هایی را برای برخی از کرونا بدون دردسر نبوده است و چالش
تنش و تعارض  .به همراه داشته است هاآنوالدین و فرزندان 

والدین با کودکان در آموزش مجازی دوران قرنطینه و کرونا 
، گیری کروناهمه تا قبل از .ها وجود دارددر برخی از خانواده

د تا به مدرسه بروند و نردکفرزندان خود را آماده می والدین
د. نشدمطلع می هاآندر هماهنگی با مدرسه از وضعیت درس 

تر از گذشته و کرونا پررنگ نقش والدین در آموزش مجازی
 د؛ از زمانینان باششد تا همراه کودکاننموظف هست هاآناست. 

های شوند تا زمانی که کالسفضای مجازی می که وارد
مشارکت  .رسد نیاز به مراقبت دارندمی به پایان هاآنآموزشی 

شود تا به پیشرفت ها باعث میبا معلم والدینو هماهنگی 
، انی و همکارسرگز یرانیم) دنتحصیلی کودکان خود کمک کن

1390.) 
آموزش نباید به این نحو باشد که آموز: دانش یادگیری چالش
برای نمره  درنهایتتنها مطلب را گوش کند و  آموزدانش

های آفالین در مقابل این در سیستم کهدرصورتیمتحان دهد. ا
ین ا، مطلب را گوش کند چند بارتواند می آموزدانشمزیت که 

 آموزدانشو مشارکت فعال  نظرتبادلنکته نیز وجود دارد که 
 به نحوی ر سیستم آنالین هم سرعت اینترنتد .ندارد وجود

 را زمال کیفیت و شودمی پخش یرتأخ با صدا است که بعضاً
در وضعیت کنونی بهترین روش این است که ارزیابی  .ندارد

 هر هفته از، مستمر صورت گیرد و در شرایط مطلوب
 امتحان گرفته شود. این شرایط ناخودآگاه آموزاندانش

کند. حتی این را با فضای آموزشی درگیر می آموزاندانش
کنند و می ترم با هم همفکریمزیت وجود دارد که در طول

 (.1399، یمراد) کندکمک می هاآناین امر به آموزش 
از دیگر نکات حائز نامناسب:  مجازی آموزش محتوای

 آموزاندانشاهمیت در آموزش مجازی ضرورت پایش مستمر 
ممکن است به دلیل عدم حضور فیزیکی این  چراکهاست. 

 حثبه ب دیدوشایباطور که ای آنعده، مدرسهافراد در محیط 

دچار افت  آموزاندانشآموزش اهمیت ندهند و برخی از 
امکان ، نوعیبهدر آموزش مجازی  چراکهتحصیلی شوند. 

 .وجود نداردآموز دانشمعلم و پرسش و پاسخ میان 
های روش از 19-گیری کوویدآموزگارانی که تا قبل از همه

حال ، اندآموزان در تماس بودهدانش تدریس حضوری با
های آنالین استفاده کنند و برای اند تا از تکنیکدهمجبور ش

های متعددی مواجه تطابق و هماهنگی با شیوه جدید با چالش
 یهاافتهتوجه به ی با. (1399، همکاران و احمدوند) اندشده

 ترنتنیا که گرددمی پیشنهاد یاقتصاد عواملپژوهش در زمینه 
 معلمان و آموزاندانشبرای  امکانات و هارساختیزو  گانیرا
 همچنین گردد. فراهم ارتباطات وزارت توسط شاد شبکه در

 گرددمی پیشنهاد معلمان یبرا ضمن خدمت آموزشدر زمینه 
منظم اجرا گردد.  صورتبهن معلما یبرا یآموزش یهادوره که

 علمانمکه  گرددمی پیشنهاد محتوا دیتولاز دیگر سو در زمینه 
 ارائه مناسب زمانمدت و ذابج یآموزش یمحتوا ارائه با

. دنینما نیآنال یهاکالس در حضور به بیترغ را آموزاندانش
از  هک گرددمی پیشنهاد ارتباطات و تعاملاز طرفی در زمینه 

ن ی جهت تعامل هر چه بیشتر بیمجاز یقیتشو برنامه یبرگزار
 بحث در .آموزان بهره گرفته شودمعلمان و دانش

 پژوهش داشت که بیان بایستیم های پژوهشمحدودیت
 و اصفهان شهر ییابتدا مدارس به محدود یمکان ازنظر حاضر

ایج در تعمیم نت دیبا، بنابراین است رانیمد و معلمان دگاهید از
 ةسترگ در قیتحق تا طلبدیم لذا، داشت نظر در را اطیاحت جانب

 .رودب نیب از یمکان تیمحدود نیا تا ردیگ صورت یترعیوس

 منافع تعارض

 .ندارم منافع تعارض

 منابع

، یآبادعباسمیرزائی  و .،م، کتابی فشکی، .س آ، ابطحی فروشانی
، های مجازی در دوران کروناادراک از آموزش .(1399) .ح

 .اقتصاد و مدیریت، دومین کنفرانس مهندسی صنایع
 .(1399) س.، غالمی هره دشتی و .،ز، نقی زاده قوام، .ک، احمدوند

و  فضای مجازی در عرصه تعلیم یهاو چالش هافرصت
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 ،نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، تیترب
 .تان و بلوچستانسدانشگاه سی، زاهدان

، و بحران کرونا یآموزش عال .(1399) پ. یمحمد و .،ف، یاسد
 ،شناسیرواندر  نینو یهاپژوهش یالمللنیکنفرانس ب

 .یو آموزش یتیعلوم ترب، یعلوم اجتماع
آموزش عالی و  .(1399) .ر، محمدی پرچستان و .،ف، اسکندری

کنفرانس ، : دانشگاه ایالم(موردمطالعهبحران کرونا )
علوم ، شناسیروانهای نوین در المللی پژوهشبین

 .علوم تربیتی و آموزشی، اجتماعی
پند آزادوار کرونا به آموزش  .(1399) ک.، بازرگان و .،ع، بازرگان

 در ییجستارها تالیجید یاستفاده از فناور یبرا یعال
پژوهشکده ، رانیعلم و بحران کرونا در ا، یآموزش عال

 .یو اجتماع یمطالعات فرهنگ
 .ف، و عمادی، .ح، رحیمی ،.م، فیاض پور، .ص م، بشارت نیا
واکاوی و تحلیل نقش ارزشیابی کیفی توصیفی در  .(1399)

مان ن دوره ابتدایی در زآموزابهبود پیشرفت تحصیلی دانش
پنجمین همایش ، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس

و  شناسیروان، های نوین در علوم تربیتیالمللی افقبین
 .تهران، اجتماعی هاییبآس

 .(1399) .ف، یآبادنیحسو ، .ا، منتظری، .ا، پناهی، .ک، غالمی
های آموزش مجازی بر یادگیری دوره مطالعه اثربخشی

ریاضی مقطع ابتدایی )مطالعه موردی: آموزش  درس
دومین همایش ملی آموزش ، کرونا( مجازی ریاضی در ایام

 .گرگان، ریاضی ابتدایی
 یگذاراستیس یامنطقه یهاو شبکه هادانشگاه .(1399) ع.، یمراد

علم و ، یدر آموزش عال ییجستارها، یمجاز یهاآموزش
و  یلعات فرهنگپژوهشکده مطا، رانیبحران کرونا در ا

 ی.اجتماع
خوش  و، .م، یعسکر، .م ج، آبروان یدریح، .ن، یسرگز یرانیم

در  یآموزش مجاز یهاو چالش کرونا .(1390) خواهش ر.
وم عل، یتیعلوم ترب، شناسیروانکنفرانس  نیدوم، رانیا

 .ایتالیپاداوا ا، و مشاوره یاجتماع
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