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احیه دو ن ابتدایی مقطع معلّمانآسیب شناسی تدریس در دوران کرونا از دیدگاه دانش آموزان، والدین و 

 شهر شیراز

 9مژگان امیریان زاده، 1کورش فتح نژاد
 8/9/1044پذیرش:                                        19/1/1044دریافت: 

 چکیده

دن در نحوه ارائه آموزش خود شد. با تعطیل ش سراسر دنیا، نظام آموزشی دچار تغییر وتحوالتی عظیمدر با شیوع ویروس کرونا 

 و کار آمد آموزش مااز شگیوه سنتی به مااز  تغییر کرد. با رو  آموزش از ها، در شگهر ها و آغاز قرنطینه مدارس و دانشگگاه 

ها و مشکالت بسیار  در حوزه تدریس ها و آموزش وپرورش برا  این مقوله از ابتدا، چالشآماده نبودن دانش آموزان، خانواده

ها و مشکالتی است که برا  تدریس مااز  ارشگناسگی، شناسایی چالش  مااز  وجود دارد. هدف این پژوهش با رویکرد پدید

 تحقیق از دیدگاه دانش آموزان، والدین آنها و معلّمان به عنوان سگگه عگگلو آموزش مااز ، در مقطو ابتدایی وجود دارد. روش 

 2مرد و  6معلّم) 15فرد،  05با  تحقیق این در. است گرفته صورت پدیدارشناسانه رویکرد با و است کیفی پژوهش این در حاعر

 مصاحبه( 9) ناحیه ابتدایی مقطو در شیراز دختر( در شهرستان 5پسگر و   14دانش آموز) 15پدر( و  0مادر و  11والدین )15زن( ، 

. شد تفادهاس هاداده آوردن بدسگت  برا  سگاختاریافته  نیمه مصگاحبه  ابزار و انتخاب هدفمند غیرتصگادفی  گیر  نمونه روش. شگد 

 صگگورت گزینشگگی و محور  و باز کدگذار  مرحله سگگه در هاداده کدگذار  صگگورت به کیفی بخش در هاداده تحلیل فرآیند

فناور  اطالعات موجود،  ها  سگگگاخت زیرکد محور  ) 19ها  افراد شگگگرکت کننده گفته عمیق ادارک و تحلیل از. گرفت

 ارتباطی،  محتوا  و اجتماعی تعامالت درونی، کاهش و روحی رفتار ، مشگگگکالت آموزش، مشگگگکالت امکگانات، پلتفروم 

 کارکردن از ناشگگی مااز ، عوارض کالس مااز ، فضگگا  آموزشگگی، تدریس آموزش، ارزیابی بند  مااز ، زمان آموزش

فناور ،  کد محور  به صورت کدها  گزینشی عوامل 19در نهایت این  بدست آمد. هوشمند( ها  تبلت و ها گوشی با مداوم

 در انتها بر اساس نتایج پژوهش جسمی دسته بند  شد. آموزشی، عوامل ارتباطی، عوامل و اجتماعی روانشناختی، عوامل ملعوا

  پیشنهاداتی ارائه شد.

 .آموزش مااز ، دانش آموزان، والدین، پدیدارشناسیکلیده واژه: 
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 مقدمه

 وععیت اعالم از ناشی که شدند به رو رو دشوار  شگرای   تحصگیلی  با  دوم نیمسگال  در پرورش و آموزش و عالی آموزش

 فناور ، تحقیقات و علوم، )وزارت بود 121بیمار  کویید  و گسگگترش کرونا ویروس گیر همه دلیل به کشگگور در العاده فوق

 و جهانی بهداشگگت سگگازمان که اندشگگده جهان پدیدار در زیاد  از جمله سگگارس و ویروس کرونا ویروسگگی ها (. عفونت1922

برا   خطر یک عنوان به کرونا (. ویروس 9416، 9اسگگت)ال میهز داده قرار خود تأثیر تحت جهان سگگراسگگر  را در نفر هامیلیون

 در سی سارستنف سندرم شیوع از بعد واگیردار ها بیمار  شیوع بزرگترین فاجعه عنوان به که شودمی شگناخته  عمومی سگالمت 

گیر  اجتماعی و فرهنگی همه با در نظر گرفتن پیامدها  اقتصگگاد ،(.  9494 ،9و همکاران شگگود)وان می شگگناخته 9449  سگگال

 آموزش بحران کنونی اثر پذیرفته زنگدگی مردم جهان، یکی از کارکردها  ملی که به شگگگدت از  این ویروس در همگه ارکگان  

ها  اجتماعی، از اوایل اسگگفندماه نظام گذار  لهفاصگگ دلیل رعایتچرا که به (. 1922تحقیقات و فناور ،  وزارت علوم،)اسگگت

 ها برا اند. از آغاز تعطیلی مدارس و دانشگگگاهتعطیل شگگده کشگگور در بخش نظام آموزشگگی و آموزش عالی به نوعی  آموزشگگی

شگگگرای  قرنطینۀ  درها در منزل و ها  تحصگگگیلی برا  تداوم آموزشبرنامه کمک به حذف این بیمار ، دغدغۀ تدوین و اجرا 

)سگگگلیمی و تبدیل شگگگده اسگگگت یعنی هم آموزش و پرورش و هم آموزش عالی شگگگیآموز ها خانگی به بزرگترین چالش نظام

اند که ها مابور شگگدهدر حال حاعگگر و به دلیل شگگیوع ویروس کرونا تعداد زیاد  از مدارس و دانشگگگاه(. بنابراین 1922فردین، 

ها  آموزش از نظام آموزش حضور  به نظام آموزش و یل کنند و اکنون در حال تغییر شگیوه ها  حضگور  خود را تعط فعالیت

 (. 1922، به نقل از رعایی، 1922)عطنا، هستند مااز یادگیر  الکترونیکی به ویژه آموزش 

ارد. اشاره د اسگت. این اصگطالا اغلب به مدارس اینترنتی   مااز  یک دوره آموزش آنالین، با اسگتفاده از اینترنت  آموزش

 بر مااز ، آموزش از راه دور، آموزش آنالین، آموزش مبتنی اسگگتراتژ  آموزشگگی با عناوین مختل  از جمله آموزش این نوع

 جویی در دلیل مزایا  صگگرفه در حال حاعگگر، اسگگتفاده از یادگیر  الکترونیکی به  .شگگودوب و آموزش الکترونیکی نامیده می

آمده ارتقاء آموزش و پرورش در پذیر  برا  یادگیرنده، به ابزار  در حال رشگگد برا  انعطاف وهزینه، قابلیت اسگگتفاده مادد 

 با خانه در مطالعه طریق از عنوان یادگیر  به را نیز الکترونیکی یادگیر  کمبریج دیکشگگنر (. 1929)صگگناعی و سگگلیمیان، اسگگت

 یادگیر  گفت توانمی بنابراین (.1922رعایی، ) کندمی تعری  در اینترنت شده ارائه آموزشی ها دوره و کامپیوتر از استفاده

کان برا  از زمان و مشگگدن  مسگگتقل و یادگیر  فرآیند تسگگهیل برا  فناور  از آن در که اسگگت یادگیر  از نوع الکترونیکی آن

ها  یادگیر  دوره توان گفتمی (.1928زاده،  شگود )عباسگی کسانی، شمس مورگانی، سراجی و رعایی  یادگیر  اسگتفاده می 

ها در قالب متن گفتار  یا چاپی و تصگگگاویر ثابت و متحرک، ارائه اسگگگت که وا ه فناور  اطالعات الکترونیکی بگا اسگگگتفاده از 

ائل نها  یادگیر  مشگگخی یا اناام ویای  شگگغلی  کند تا به هدفشگگوندی یادگیر  الکترونیکی به یادگیرندگان کمک میمی

ونیگک در ترکیب یادگیر  الکترونیکی به چگونگی و یادگیر  به چه چیز  نایر اسگگگت و چرایی نیز  الکتر هگدف آینگد. درواقع 

 (.9419، 0)کالرک و مایرنایر به هدفی است که از یادگیر  الکترونیکی مدنظر است

درسی و ها  دوره ، فراهم نمودن امکان دسترسی یکسان، رایگان و جستوجوپذیر درآموزش مااز  طور کلی، هدف از به

منظور یادگیر   ها  ارایه مطالب درسی به ساز  شیوهایااد فضگا  آموزشگی یکنواخت برا  اقشار مختل  در هر نقطه و بهینه  

، افراد به (محور )معلمها  آموزشی سنتی  در چنین فضگا  آموزشگی برخالف روش  (. 1988و همکاران،  بنیسگی )تر اسگت عمیق

: ها  مختل  یادگیر ، از قبیلیوهشگگگتوان از ترکیب نمودن مینتیاه گردند. در مند میاندازه توانایی خود از موعگگگوعات بهره

آموزش مااز  سگگبب  (.9442، 5در یادگیر  دسگگت یافت )الیس و همکاران بازده غیره به حداکثر متن، صگگوت و تصگگویر  و

ه ها  بسیار  برا  آن برشمرده شدین سگودمند  جویی به عمل بیاید. عالوه بر اها صگرفه شگود تا در وقت و هزینه یادگیرنده می

  (.1924) یزدانی و همکاران، است
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مورد و پرهزینه  ا  است. انعطاف پذیر  و حذف ترددها  بیمزایا  عمده آموزش مااز  نسگبت به آموزش سنتی دارا  

هزینه  :باشدبه می دارا  مزایا  دیگر  نیزآید. اما این آموزش آنها به شمار می ها  آموزش از مهمترینبرا  شگرکت در دوره 

 برگزار  این دوره توان اقدام بهاستفاده از نرم افزارها و ابزارها  موجود می ها  آموزش مااز  گران نبوده و بابرگزار  دوره

 توان دریم ااز  راها  آموزش مخود هسگگتند. اکثر برنامه فراگیران قادر به تنظیم آهن  یادگیر  با توجه به شگگرای  .نمود اه

 را که با آنها آشگگنایی دارند مطالعه نکرده و به بررسگگی مواد توانند مطالبیمی اهفراگیران این دوره .زمان نیاز به آن اسگگتفاده کرد

آموزش مااز  از  .کندبا مخاطب اسگگگتفاده می ها  یکنواخت برا  برقرار  ارتباطآموزش مااز  از پیام .جگدیگد بپردازنگد   

شود دیگر نیاز کمتر  به می وقتی مطالب به صگورت متن، تصگویر، صدا، و حرکت ارائه   .  زمان و مکان مسگتقل اسگت  متغیرها

(. اما 1924)شاه بیگی و نظر ،  اسگت که خود باع  صگرفه جویی در تولید چنین وسایلی است   یادداشگت بردار  با کاغذ و قلم 

 ارتباط کگاهش رواب  انسانی و حرکت به سو  دنیا  ماگگاز  اسگت.  نگرانی عمده استفاده از آموزش ماگگاز  دور شگگدن از  

دار خوربر کنونی از کیفیگت الزم ها  آموزش مااز شود. برنامهمی رو در رو با معلم باع  اعگگطراب در بعضگگی از فراگیگران  

 باع  پهنا  باند کگگگگگه از قبیل محدودیت در مااز  با کمک اینترنت برا  آموزش ها  الزمنیسگگت. عدم وجود زیر سگگاخت 

 (.9446، 1)مقنیان و بانیسیشوداینها باع  اتالف وقت زیاد  می باشد وکارایی کمتر در صدا، ویدیو، و تصاویر متحرک می

و  شود که آموزشترین مراحل تعلیم و تربیت محسوب می امروزه همگان اذعان دارند که دوره ابتدایی از حساساز طرفی 

دوره ابتدایی به دلیل بنیاد  بودن و شگگگکل گیر  بخش  (.1984)احمد ،  ا  برخوردار اسگگگت همیت ویژهیادگیر  در آن از ا

عمگده ا  از پایه ها  علمی، اخالقی، شگگگخصگگگیتی و مهارتی دانش آموزان امروز و شگگگهروندان فردا در این دوره، از اهمیت و   

را دوره آموزش مقدماتی و یادگیر   ابتدایی مربیان، و مانمعلّ(. 1929حسگاسیت باالتر  برخوردار است )جاودانی و همکاران،  

ها  عرور  مشخصی این دوره کودک باید مهارت اصول و مباد  علم ودانش نامگذار  می کنند. همچنین از دیدگاه آنان در

گیرد. فرا ب ،تبرنامه پیش بینی شگگده اسگگ ها  فوقصگگورت فعالیت را که هم در متن برنامه ها  آموزش و پرورش اسگگت و هم به

عنی در ی .پیشگگرفت در فرد اسگگت برا  میل به فعالیت و این دوره یک مرحله مهم و حسگگاس و مربیان، معلّمانهمچنین از دیدگاه 

زندگی آینده و  این دوره عگادت بگه کم کگار  یگا پرکگار  و یگا کگار متنگاسگگگب بگا یرفیت در فرد به وجود می آید و در طول         

،  صیلیها  تحنه تنها در فعالیت ند. مطالعات نشگان داده اسگت که این عادت می تواند در تمام عمر،  بزرگسگالی نیز پابرجا می ما 

  ابتدایی و رشگگگد عاطفی کودکان در دوره (.1985و همکاران، )سگگگی   بلکگه در کلیگه جنبه ها  زندگی باقی و پایدار بماند  

واکنش هگا  عاطفی آنان موعگگگوع مهم دیگر  اسگگگت که یک معلّم ابتدایی باید به آن توجه الزم را داشگگگته باشگگگد )نظر  و    

 ها روش از سگگنتی آموزش در آنان ها  آموخته میزان تعیین و فراگیران یادگیر  کیفیت تضگگمین منظور به(. 1926همکاران، 

 خارج سنتی حالت از آموزش کرونا ویروس شیوع به توجه با کنونی شگرای   در اما (.1986)آتشگک،  .شگود می اسگتفاده  مختلفی

. موفقیت آموزش در این روش بستگی شودمی ارائه الکترونیکی صورت به و مااز  فضا  در و اینترنت بستر در عمدتا و شگده 

اینترنت  مناسگگب وو سگگیسگگتم  . همه فراگیران به رایانهداردها  هوشگگمند یا گوشگگیبه توانایی یادگیرندگان در اسگگتفاده از رایانه 

حصول  گیر  سطح توجه فراگیران و اندازه فراگیران به سطوا باالتر  از توجه و انگیزه نیاز دارند و مناسگب دسگترسی ندارند،   

وه بر آن عالکند. ل میها  باال  آن، کاربران را دچار مشکاطمینان از کیفیت آن دشگوار اسگت. سگرعت پایین اینترنت و هزینه   

هایی نیز برا  محدودیتهمچنین   (.1922، به نقل از رعگگایی، 1922)عطنا، ددچار ایرادها  فنی هسگگتن   آموزشگگیهاسگگامانه

  نسگگگبتاا باال، ها  اولیهکند که از جمله آنها: هزینهاند موفقیت در آموزش مااز  را نیز تهدید میآموزش ماگاز  قائل شگگگده 

وجود مشکالت (، 1989و خدمات جانبی آن )عباد ،  ، گوشی بردار  و دسترسی به رایانهدر بهره فراگیرانآشنایی  محدودیت

فقدان ارتباط چهره به چهره (، 9441ها )استیو و همکاران، کیفی در رابطه با تأمین مواد آموزشگی، اصالا و روزآمد کردن دوره 

ها در زمانا  غیر امکان کاهش بازده کالسی به دلیل برگزار  اغلب اینگونه دوره(، 1981دور  از ارتباطات جمعی )نصیر ،  و

لیکن نگرانی عمده اسگتفاده از آموزش مااز  دور شگدن از رواب  انسگانی و حرکت به سو  دنیا  مااز     (. 9449مفید )ونتز، 

                                                           
1 Moghnian & Banici 
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رصتهایی در علم روانشناسی یادگیر ، فاسگت. بدیهی است که پیشرفت در تکنولو   اطالعات و ارتباطات و پیشرفتها  جدید  

ده شادگیر  با طراحی خوب، یادگیرنده محور، جالب توجه، تعاملی، کارا، انعطافپذیر، معنیدار و تسگهیل  را برا  خلق محیطها 

 .(1925)صالحی و همکاران، فراهم آورده است

 ها  صورت گرفته با توجه به قدمتتر پژوهشبیش اند.ها  مااز  اشاره داشتهها  آموزشمتعدد  به کاستی  هاپژوهش 

و به مقوله آموزش مااز  در  وزش مااز  در آموزش عالی می باشگگگدهگا در حوزه کیفیت آم آموزش ماگاز  در دانشگگگگگاه  

واند تاسگتاد معاصگر فلسفه و منتقد اینترنت، بر این باور است که آموزش مااز  نمی   1فوسدری مدارس کمتر توجه شگده اسگت.  

ها و امکان زندگی آکنده از معنا را برا  هگا  خالق، کیفیت اطالعات، اشگگگراف کاربران بر تمامی واقعیت بروز ایگده تضگگگمین 

طرپذیر  و ساز  خگیر  تفکر خالق در یادگیرندگان، زمینهیادگیرندگان فراهم کند. از سگو  دیگر، مهمترین عامل در شکل 

همچنین او  .ها  مااز  بسیار کمرن  استیر  است که البته در فضا  آموزشها  نو در فرایند یادگکارگیر  ایدهطرا و به

تواند متوجه شگود که دانشگاویان و دانش آموزان حاعگگر در کالس،   اذعان کرد که معلّم یا اسگتاد در کالس مااز  هر گز نمی 

: به نقل از 9448دریفوس، شگگود) تواند میزان درگیر  دانشگگاو را در درس متوجهاند یا نه. اسگگتاد هرگز نمیجذب درس شگگده

 هاچالش و هافرصت بر تأکید با مااز ، آموزش در کرونا ویروس نقشبه ( در پژوهشگی  1922سگلیمی و فردین)  (.1929کیان، 

 نداشگگتن تفکر راهبرد ها  کالن را هایی را معرفی کردند. آنان چالشسگگه سگگطح کالن، میانی و خرد چالشدر پرداختند. آنان 

عع   ها  در سطح میانی چالشو  آموزشی و مدیریت ناکارآمد ریزانی سیاستگذار  نامطلوب، عع  فناور و برنامهمدیران 

ر دسپس و  را معرفی کردند بند  مطرا شگده  معرفی شگده، نداشگتن اسگتقالل و آزاد  عمل و برهم خوردن بودجه    ها فناور 

ها  آموزش مااز  در دروان کرونا معرفی را به عنوان  چالش معلّمان، والدین و از نظر دانش آموزان ها چگالش  سگگگطح خرد

ها  دانش آموزان دوره اول ابتدایی از چالشو ( در پژوهشگگگی به واکاو  تاارب والدین 1922محمگد  و همکگاران)   کردنگد. 

)عدم تمایل به اناام  ها  اجتماعی در زمان شگگیوع ویروس کرونا پرداختند. آنان پنج مقوله آموزشگگی آموزش مااز  با شگگبکه

رتی پ تکالی  کالسگی و کاهش پایبند  به مقررات نظم و انضگباط کالسی(، اجتماعی )حذف فعالیت گروهی و تنبلی و حواس  

حوصگگلگی برخی از والدین(، اقتصگگاد  )وقت گذار  آموزان(، فرهنگی )حذف کاریزما  حضگگور معلم و خسگگتگی و بیدانش

( و فنی )عدم جذابیت( را از جانب والدین به عنوان معایب آموزش مااز  برا  دانش آموزان کم والدین به ویژه والدین شاغل

 زا آموزش و یادگیر  در مااز  اجتماعی ها شبکه بکارگیر  ( در پژوهشی به واکاو 1921رعایی و همکاران) ذکر کردند.

آنها دریافتند که تولید انبوه اطالعات، مصرف انبوه آموزش پرداختند  در مااز  اجتماعی ها شبکه دانشاویان و منظر استادان

 ها واطالعگات، یگادگیر  فردگرایگانگه، کگاهش تعامل رو در رو، کاهش ارتباط کالمی، کاهش مشگگگارکت بین فرد  از چالش     

 لیدتو برا  ا رشتهمیان ا پناره: مااز  فضا  در آموزش به عنوان ( در پژوهشی1929مقدم) مشکالت آموزش مااز  است.

، دریافتند که تولید دانش انفراد ، عدم احساس تعلق به جمو، نوع محتوا ومطالب می تواند ار مشکالت تدریس در فضا  دانش

 مااز  برا  دانش آموزان باشد.

 الخصگگود در حیطهعلیبسگگیار   در همه گیر  ویروس کرونا در سگگراسگگر دنیا مشگگکالت تدریس مااز  چالشدر نتیاه 

ما نیز از  کشور توان گفت به یک بحران آموزشگی تبدیل شگده اسگت.   قاطو ایااد کرده اسگت که به نوعی می آموزش در کلیه م

   مناسب فناور  اطالعات در کشورهاعدم وجود بسیار  از زیرساخت این در حالی است که این موعگوع مستثنی نبوده است. 

ذیررب  برا  ورود موثر به آموزش مااز  نیز بر شگگگدت این ها  آموزش و پرورش و دیگر سگگگازمان و آماده نبودن سگگگازمان

ها  آموزان نیازمشگگکالت افزوده اسگگت. از طرفی تدریس و آموزش مااز  به خصگگود درمقطو ابتدایی که دانش  ها وچالش

هایی را ایااد شدارند، چالت مختل  و همراهی بیشگگگتر والدین هگا و امکانا ا  دارنگد و برا  آموزش در منزل نیگاز بگه ابزار   ویژه

. ود بخشدبهبمااز  را در این مقطو آموزش  رعایت از  و تواند کیفیتشناسایی آنها و یافتن راه حل برا  آنان میاست. کرده 

ها دتمدر کلیه مقاطو تا بماند و آموزش باقی ها در دنیا با توجه به وعگعیت شگیوع این همه گیر  ممکن است این ویروس سال  

د دارد، وجوهایی که در مسیر تدریس مااز  بنابراین کشگ  و شگناسایی مشکالت و چالش  . ادامه پیدا کندز  به صگورت ماا 

                                                           
1 Dreyfus 
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رسگگد. از طرفی تدریس مااز  دارا  سگگه عگگلو، دانش آموزان، والدین دانش آموزان و  این برهه زمانی عگگرور  به نظر می در

ها و مشکالتی است که برا  تدریس شگناسگایی چالش  با رویکرد پدیدارشگناسگی،   در نتیاه هدف از این پژوهش اسگت.   معلّمان

 .وجود دارددر مقطو ابتدایی  معلّمانمااز  از دیدگاه دانش آموزان، والدین آنها و 

 

 روش پژوهش

که از فلسفه  قیاسی است -پژوهش با رویکرد کیفی و روش پدیدار شناسی صورت گرفته است که یک روش توصیفی این 

گیرد و هدف اصلی آن خلگق یگک توصگی  جامو از یک پدیده تاربه شگده روزانگه بگرا  دستیابی دیده شناسی سرچگشمه میپ

با توجه به توعیحات ذکر شده  (.1982)عابد ، باشدبه درک ساختار ذاتی آن تا ارائه مفهگگوم تفگگگگسیر  از درک پدیگگگده می    

، دانش آموزان و والدین دانش معلّمان جامعه پژوهش کلیهرا  کسگگب داده اسگگت.  ابزار پژوهش مصگگاحبه نیمه سگگاختار یافته ب 

در این روش، شرکت کننده  .شد استفاده هدفمند گیر  نمونه روش ( شگهرسگتان شیراز بودند و از  9آموزان مقطو ابتدایی ناحیه )

شوند، چراکه یا به صورت مشخی دارا  ویژگی یا پدیده مورد نظر هستند یا غنی از اطالعات ها توسگ  پژوهشگر دستچین می 

ها و مشکالت تدریس در مورد چالش(.در نتیاه با اطالع رسگانی در خصگود مصگاحبه    1921در مورد  خاد هسگتند)جاللی، 

، دانش آموزان و والدین دانش معلّمانفر از ن 05در مدارس ناحیه دو در شیراز، از طریق فضا  مااز ، مااز  در دوران کرونا 

زن( با سگگابقه  2مرد و  6معلّم) 15فرد مصگگاحبه کننده  05از شگگیراز برا  همکار  اعالم آمادگی کردند.  9ابتدایی ناحیه  آموزان

مقطو ابتدایی  دختر(  که در 5پسگگر و  14دانش آموز) 15پدر( و  0مادر و  11والدین دانش آموزان)15تدریس در مقطو ابتدایی، 

مشخصات جمعیتی مصاحبه کنندگان را می توان مشاهده  1در جدول شماره . مشگغول به تحصیل هستند مصاحبه صورت گرفت 

طول کشید. کار جمو  از طریق فضا  مااز  با تماس و یا با ارسال صدا دقیقه 04حدود کرد. مدت مصاحبه با هر کدام از افراد 

ها با روش مصگگاحبهبه بعد داده ها تکرار  شگگدند.  2باع نظر  ادامه یافت که معموالا تا مصگگاحبه رسگگیدن به اشگگآور  داده ها تا 

( در سه مرحله کدگذار  باز، محور  و گزینشی تحلیل شد. ابتدا با تفکیک متن 9448) 1دار منسوب به استراوس وکوربیننظام

مصگاحبه به عناصگر دارا  پیام در داخل خطوط یا پاراگراف تالش شگد و با اسگتفاده از کدگذار  باز مفاهیم اسگتخراج شدند و      

 تر  قرار گرفتند و سعی شد که مقوالت در قالبمرحله بعد  با استفاده از کدگذار  محور ، مفاهیم در قالب مقوله ها  بزرگ

در نهایت کار کدگذار  داده ها در سه مرحله عنوان شده صورت گرفت. جهت  دسگته ها  بزر  مفهومی طبقه بند  گردند. 

و « طمینانا قابلیت» ، «قابل قبول بودن» تعیین روایی و پایایی داده ها از سگه معیار مورد نظر صگاحب نظران مطالعات کیفی، شامل   

( اسگتفاده شد. به این صورت که در جهت قابل قبول بودن مصاحبه ها به صورت فایل مکتوب  1921منصگوریان،  «)تأیید پذیر »

ارسگگال شگگد تا موافقت و یا مخالفت خود را با یافته ها  پژوهش اعالم کنند. به   و والدین معلّمانشگگده و گزارش پژوهش برا  

یافته ها  پژوهش تالش شگگد تا فرایند ها وتصگگمیمات مربوط به پژوهش به طور کامل و واعگگح در   منظور ایااد قابلیت اطمینان

رار ق  خبرگان اموزش عالی و آموزش و پرورشمتن تحقیق ذکر شگگگود و یگافتگه هگا نیز در مراحل مختل  در اختیار یک نفر از    

یین آن اقدام شد و قابل ر  در تبستناد به بح  ها  نظو با ا نتایج، یافته ها با پیشینه پژوهش مقایسه شدگرفت. برا  تأیید پذیر  

تأیید بودن به عینیت نتایج مطالعه اشگگگاره دارد و با همخوانی نظر دو فرد مسگگگتقل راجو به دقت، ارتباط و معنی داده ها سگگگنایده  

 شود. می

 

 هایافته

گو کردن چالش ها و مشکالت یکسان از طرف و باز، ر کامل و خواندن چندین باره آنهامصگاحبه به طو  05پس از بررسگی  

 ها  ساخت زیرشامل:  با دسگته بند  برا  هرگروه  کد محور  19نتایج بدسگت آمده  به صگورت   هر سگه گروه مورد بررسگی   

 و عیاجتما تعامالت درونی، کاهش و روحی رفتار ، مشکالت آموزش، مشکالت فناور  اطالعات موجود، امکانات، پلتفروم

                                                           
1 Straus, A. & Corbin 



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی   

 مااز ، عوارض کالس مااز ، فضگگا  آموزشگگی، تدریس آموزش، ارزیابی بند  مااز ، زمان آموزش محتوا ارتباطی،  

 ها کد محور  به صگگورت کد 19در نهایت این  بدسگگت آمد. هوشگگمند ها  تبلت و ها گوشگگی با مداوم کارکردن از ناشگگی

دها  کدسته بند  شد.جسمی  آموزشی، عوامل عواملارتباطی،  و اجتماعی روانشناختی، عوامل فناور ، عوامل عواملگزینشی 

 نمایش داده شده است.  دوباز، محور  و گزینشی به دست آمده در جدول شماره 
 ا  از کدگذار  باز، محور  و گزینشی حاصل از یافته ها  پژوهش نمونه.1شماره جدول 

کد گذاری 

 گزینشی

کد 

گذاری 

 محوری

 کد گذاری باز

 (معلّمانکد گذاری باز ) کد گذاری باز )والدین( )دانش آموزان(کد گذاری باز 

عوامل 

 فناوری

زیر 

ساخت های 

 موجود

 قطعی اینترنت -

 ا  اینترنتهگرانی هزینه  -

 سرعت کم اینترنت -

 گرانی اینترنت -

 قطو اینترنت -

 سرعت کم اینترنت -

 

 سرعت اینترنت کاهش -

 ی اینترنتعقط -

 

 امکانات

 خراب شدن گوشی هوشمند -

 نداشتن گوشی هوشمند -

 

 نداشتن گوشی هوشمند -

نداشتن فضا  آرام در منزل  -

 برا  آموزش

هزینه ها   سنگین خرید  -

 گوشی جدید و یا تبلت

 آموزش  با هزینه دانش -

برا  اینترنت جلو می  آموزان و خانواده

 رود.

آموزش و پرورش  -

امکاناتی آنچنانی را برا   معلّمانبرا  

 آموزش مااز  ایااد نکرده است.

پلتفروم 

 آموزش

 کار کردن با شاد سخت است. -

 کاش یک وسیله راحت تر بود. -

 .نیست گو باوج شاد برنامه -

نیاز به یک نرم افزار آموزشی  -

 دیگر است.

 

برنامه شاد کارایی الزم  -

 را ندارد.

نداشتن پلتفروم  -

 نیاز دانش آموزانسراسر  مناسب با 

عوامل 

 روانشناختی

مشکالت 

 رفتاری

 دوست ندارم درس بخونم. -

 همش با مادرم دعوا می کنم -

موقو کالس همش خواهر سر به  -

 سرم می زارم.

جد  نگرفتن محی  آموزش  -

 و درس خواندن در خانه توس  دانش آموزان

 مادر به یادگیر  برا  ها بچه -

 قابلیت مادر بدون.  اند کرده پیدا وابستگی

 .ندارند ارزیابی

 هوشمند ها  گوشی به اعتیاد -

 ها بچه با دعوا و تنش -

 معلّمان با دعوا و تنش -

 نقاط کردن پنهان -

 خانواده توس   آموزان دانش عع 

طالع ندادن خانواده ا -

تکالی  در مورد دانش آموزانی که در 

 خود نا سازگار هستند.
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مشکالت 

روحی و 

 درونی

 بی انگیز  -

 ندارمحوصله  -

 خوشحال نیستم -

 کنماحساس تنهایی می -

 انگیزه خانه در ها بچه -

 ندارند یادگیر 

 .ندارند نشاط و شور -

 کمتر می خندند -

 گوشه گیر تر شدند. -

 آن هیاان  سابق را ندارند. -

نداشتن شور و هیاان  -

 در بچه ها

کسلی و بی حوصلگی  -

 معلّمان

خسته شدن وونداشتن  -

انگیزه والدین برا  کمک به دانش 

 موزانآ

عوامل 

اجتماعی و 

 ارتباطی

کاهش 

تعامالت 

اجتماعی و 

 ارتباطی

ارتباط  معلّمانبا دوستان و  -

 نداریم.

 ندارم دوستی -

 معلم را نمیبنم. -

 کمتر آزاد  -

 ها بچه با گردش و اردو نبودن -

 همکالسی هامو نمیشناسم. -

 

 ها بچه تعامالت کاهش -

 به نسبت معلم شناخت عدم . -

 والدین

والدین با دیگر کاهش ارتباط  -

 اعضا  مدرسه مانند مشاور و مدیر

 هنگام دیر شناخت -

 و استعداد  نظر از آموزان دانش

 خلقیات

 دانش شرکت عدم -

 هستند. شاغل مادرشان که اموزانی

 عدم شناخت والدین -

کاهش تعامل با  -

 همکاران در مدرسه و اداره

سخت ارتباط برقرار  -

 کردن با دانش آموزان با فضا  مااز 

عوامل 

 آموزشی

محتوای 

آموزش 

 مجازی

 .ندارم آموزش آنالین فیلم -

 ها  برنامه مدرسه کنار در -

 .نداریم هم کاربرد  ها  آموزش

 گم ها صدا بین در معلم ویس -

 .شد می

 دارا  تصویر  هایی برنامه از -

 نمی شود. استفاده

از مطالب متنوع  معلّمان -

 استفاده نمی کنند.

همه مطالب به صورت ویس  -

و این اصال برا  بعضی از دروس کارساز است 

 نیست.

از کلیپ ها و مطالب  معلّمان -

 مختل  آموزشی  و به روز استفاده نمی کنند.

برا  تهیه مطالب  معلّمان -

 آموزشی انچنان که باید وقت نمی گذارند.

 

 

 

 محتوا  وجود عدم -

 همه دسترس در که آموزشی استاندارد

 باشند

افزایش زمان چند برابر  -

تولید محتوا  آموزشی برا   برا 

 معلّمان

نداشتن برنامه ها  فوق  -

 برنامه
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زمان 

 بندی آموزش

 وقتبرا  اناام تکالی  خود  -

 .میارم کم

شروع میشه  8کالس ها ساعت  -

 که خیلی زود شروع میشه.

زمان کالسمون مشخی  گاهی -

 نیست.

-  

گرفتار بودن والدین همزمان با  -

 زمان تدریس مااز  دانش آموزان

 یارفو برا  کافی زمان کمبود -

 ریاعی مخصوصاّ اشکال

 است. کم آموزش زمان -

 کالس ها زود شروع می شود. -

بعضی از کالس ها برنامه  -

 مشخصی ندارند.

 همه تایم نبودن تنظیم -

 کالس با اموزان دانش

غیبت مکرر بچه ها به  -

 خاطر زمان ها  برگزار  کالس

مشکالت زمان بند   -

 مختل 

ارزیابی 

 آموزشی

من رو خیلی برا  درس کم  -

 صدا می زنند.

من بدون مامانم نمی تونم  -

 امتحان بدهم.

 تر سریو را خود تکالی  باید -

 کنیم. آماده

 یادگیر  ام کمتر شده است. -

 

 فضا  با ها بچه آشنایی عدم -

 امتحان

بچه ها برا  امتحان وابسته به  -

 ما شدند.

معلم برا  ارزیابی همه بچه  -

 وقت نمی گذارد.

مشخصی را  امتحان  ساختار -

 بچه ها وجو ندارد.

 دانش از اطمینان عدم -

 توس  تکالی  اناام برا  اموزان

 خودشان

مشکالت برگزار   -

 امتحان

وقت کم آوردن  -

 برا  ارزیابی همه دانش آموزان معلّمان

-  

تدریس 

 مجازی

اطالعات مادر ها و والدین  -

 خیلی کم است

 اطالعات معلم ها کم است -

 مااز  تدریس توانایی نداشتن -

 معمان

-  

 در تحصیالت وجود عدم -

 دانش به کمک توانایی عدم والدین برخی

 آموزان

یادگیر  بچه ها در  عدم -

 بعضی دروس مانند ریاعی

 از استفاده آموزش والدین به -

 نمی دهند. را آموزش کاربرد  ها  برنامه

 معلم حد از بیش بودن شلوغ -

 ها بچه تکالی  به رسیدگی برا 

توانایی آموزش مااز   -

 بسیار کم است. معلّمان

ورود والدین ناآگاه و  -

 زمان بر بودن شفاف ساز  آنها

 برا  مطلب درک -

 است. مشکل آموزان دانش

 بعضی کار  کم -

 آموز دانش به کمک در والدین

 در معلّمان اموزش عدم -

 مااز  تدریس مورد

 والدین ناگهانی ورود -

 آموزشی مسیر به

فضای 

 مجازیکالس 

کالس ها خیلی خسته کننده  -

 است.

 

 بودن تکرار  و یکنواختی -

 ها کالس

 است و  خشک ها کالس -

را  اموزان دانش خوانی آواز حتی یا معما لطیفه

 ندارد.

از الیو و فضا  ها  زنده به  -

 صورت کالس انالین استفاده نمی شود.

-  

به خاطر وقت کم  -

 ،فضا  کالس کمی جد  و سرد است.

ویژگی ها به خاطر  -

فضا  مااز  اکثر کالس ها به صورت 

 ویس و خسته کننده است.

در فضا  مااز  نمی  -

 توان کالس پویا و پر نشاط داست.
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عوامل 

 جسمی

عوارض 

ناشی از 

کارکردن 

مداوم با 

گوشی ها و 

تبلت های 

 هوشمند

چشم ها م ععی  شده و همش  -

 کند.درد می

 سردرد دارم. -

 گردن درد دارم. -

 ها کم تحرکی بچه -

اسیب دیدن چشم و گردن  -

 بچه ها

 خسته شدن جسمی والدین -

 

 کم تحرکی بچه ها -

 معلّمانکم تحرکی  -

 مشکل چشم و گردن -

خستگی جسمی  -

 در کل روز معلّمان

 

 تشریح یافته های پژوهش
 فناوری عوامل (1

سب ا  مناهناشی از فناور  و نبود زیر ساخت همگی آنها به مشکالتی کنندگانها  شگرکت  ها و مصگاحبه با بررسگی گفته 

و  فناور  اطالعات موجود، امکانات ها ساخت زیر :که می توان آن را در غالب سگه دسته  برا  آموزش مااز  اشگاره کردند 

 آموزش دسته بند  کرد.  پلتفروم

 زیرساخت های فناوری اطالعات -

در این یکی از دانش آموزان زیرساخت ها  فناور  اطالعات یکی از ارکان مهم و بنیاد  در زمینه آموزش مااز  است. 

 می گوید:رابطه 

اعت هر نیم س اما اینکه خانه ما مودم وا  فا  داره از صگبح که بیدار میشگوم همش اسگترس دارم که اینترنت قطو شگود. با    "
دهد و هزینه آن هم گرون هست زود هم تمام می شود. بارها سر کالس ترنت همراه هم آنتن نمیشود. اینیک بار مرتب قطو می

ا  هن دهنده عدم زیرساختاین موعوع نشا "قطو میشگه یا همش سرعتش پایینه و من همش گریه می کنم که چرا قطو میشه.. . 

 . شودمیموزش که باع  اخالل در امر آ زمینه فناور  اطالعات در کشور است مناسب در

 امکانات -

زار آموزش مااز  نیز یکی ها  هوشگگمند و تبلت به عنوان تنها ابمعلّمان مانند گوشگگیامکانات موجود در بین خانواده ها و 

ایهار  والدیناز ها  مهمی در جهت رفو آن  برداشگگته نشگگده اسگگت. یکی   تا به امروز گامها  مطرا شگگده اسگگت که  از چالش

 کند:می

ها  هوشمند را بعضگی از والدین توانایی خریدگوشی رود. ینه والدین و دانش آموزان جلو میمااز  عمالا با هزآموزش  "
تواند گوشگگی یا تبلتی جداگانه برا  کودکان خود فراهم کنند. آموزش مااز  بدون داشگگتن امکانات اولیه ندارند و یا حتی نمی

 و کارکنان مدرسه از طریق خیرین برا  دانش آموزان معلّمانمانند گوشی و تبلت در شرای  کنونی غیر ممکن است. بسیار  از 
 "امه دارد؟... .کنند. اما تا کی این موعوع ادگوشی و تبلت خریدار  می

 پلتفرم های آموزش -

پلتفرم ها  آموزش نیز یکی از قسگگمت ها  بسگگیار مهم و اثر گذار اسگگت چرا که به عنوان یک واسگگ  بین دانش آموزان و 

تر باشگگند، فرآیند آموزش ها  آموزش قدرتمندها و نرم افزارکند و مراتب هرمقدار این واسگگطهدر امر آموزش عمل می معلّمان

 گوید:در این خصود می معلّمانتر پیش می رود. یکی از سریو

آموزش مااز  بیشگترش ایراد اسگت. چرا که نرم افزار  مانند نرم افزار شگاد که برا  آموزش طراحی شگگده اسگگت بسیار     "
شگگود زحمت ما ها باع  میزار. همین مشگگکالت عمده در این نرم افموزان نیسگگتآ و مناسگگب دانش اسگگت عگگعی  عمل کرده

ا  می رفهها  قو  و حپلتفرم دوجوبی شک  "ند با نرم افزار شاد ارتباط برقرار کنند... . نتوادوچندان شود و بچه ها نمی معلّمان

در نتیاه می توان گفت عوامل فناور  می تواند به یک چالش بزر  برا  تر کنگد.  توانگد رونگد آموزش را تسگگگریو و اثربخش  

 آموزش مااز  تبدیل شود. 
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 روانشناختی عوامل  (2

ها بدسگت آمد از موارد  است که هم به طور پیش زمینه در افراد نسبت  یکی دیگر از عواملی که طی جمو آور  مصگاحبه 

می توان گفت از اثرات فضگا  مااز  بخصود بر رو  دانش آموزان دوره ابتدایی است.   همبه فضگا  مااز  وجود دارد و  

تمام والدین به این موعگوع اشگاره کردند و گاه خود دانش آموزان نیز به آن اذعان داشته   عوامل روانشگناختی مورد  اسگت که   

 اند.

 درونی و روحی مشکالت -

 گوید:درونی در دانش آموزان است. یکی از والدین می و روحی یکی از این موارد مشکالت 

وقعی م ندارم. اما ام و حوصله مدرسه رومیگه من خستهبچه ام صگبح به زور برا  کالس بیدار میشه و همش خسته است و  "
یکی از  ". ناراحت میشگگم... .که میرفت مدرسگه خیلی سگرحال بود وشگگاد بود، هیاان داشگت اما االن اون شگور وهیاان رو نداره    

 گوید:دانش آموزان با ناراحتی می
کنم اصال حوصله ندارم. کاش زودتر تموم بشه برم مدرسه یا تابستون بشه سگه را دوست ندارم. احساس تنهایی می من مدر "

 "نمی خوام درس بخونم... .
 رفتاری مشکالت -

موزش به شگگیوه مااز  اسگگت. بسگگیار  از والدین و  آرفتار  در دانش آموزان نیز پدیده دیگر  از اثرات  ایااد مشگگکالت

ر این کنند. یکی از والدین دآموزان در برهه آموزش مااز  نسگبت به آموزش سگنتی اشاره می  به تغییر رفتار دانش معلّمانحتی 

 کند:مورد اشاره می

ها دعوا کنیم. من دو تا بچه مدرسگگگه ا  دارم که زمانی که کرونا نبود خیلی آروم تر بودند و مدرسگگگه  همش بگایگد با بچه  "
خونن همش باهم دعوا میکنند. به مراتب من هم باید مدام با اشتن اما از موقعی که خونه درس میرفتن با هم خیلی مشگکل ند می

 "بچه ها دعوا کنم. روز  نیست که دعوا نداشته باشیم اصن محی  خونه برا این فضا مناسب نیست. خسته شدم واقعا... .
زنند. کنند یا حتی به آن دامن میتند ولی آن را بیان نمیآگاه هسدر بعضی مواقو خود والدین نیز به رفتار ها  دانش آموزان 

 گوید:می معلّمانیکی از 

کنند حتی نقاط عگگگع  او را پنهان می کنند و نمی گذارند که بعضگگگی از خگانواده در مورد رفتگارها  بچه ها کار  نمی  "
 بچه ها بیشتر پی می بردیم و به دانشمشگکالت کودک حل شگود. اما زمانی که مدارس حضور  بودند ما به مشکالت رفتار    

بنابراین می توان گفت فضگگگا  آموزش مااز  می تواند بای ایااد مشگگگکالت   "....  وزان و والدین آنها کمک می کردیمآم

ار  رفتها با مااز  بودن فضگگا  تدریس مشگگکالت خانوادهرفتار  و حتی روحی در دانش آموزان شگگود و از طرفی بعضگگی از 

 کنند.را پنهان میکودکان خود 

 ارتباطی و اجتماعی عوامل (3

ت خود با ها، همگی به موعگگوع مهم کاهش ارتباطابا صگگحبت کردن به خصگگود با دانش آموزان مخصگگوصگگاا کوچکتر   

 یتی آنها از آموزش مااز  بود. اخود اشاره کرده بودند و یکی از بزرگترین دلیل نارع معلّمانها و حتی دوستان، همکالسی

 ارتباطی و اجتماعی تعامالت کاهش -

ااز  ش مزکه افراد در آمو یکی از بزرگترین مشگکالتی است اجتماعی الت دهد که کاهش تعامها نشگان می تمام پژوهش

 گوید:یکی از دانش آموزان میشوند. متحمل می

ویر تصشد دوست بشم اما نمیشه. حداقل کاش می رو نمیشگناسم. دلم می خواد با اونا  من هیچ دوسگتی ندارم اصگال بچه ها   "
شگگد. من مدرسگگه رو بیشگگتر دوسگگت دارم . دلم برا دوسگگتام یا بچه ها را از پشگگت اینترنت ببینم خیلی خوب می می دیدم معلّمم رو

 "تن  شده... .
نند. کنیز با این مشگگکل دسگگت و گناه نرم می  معلّماناین مشگگکل فق  دانش آموزان را درگیر نکرده اسگگت بلکه والدین و  

 :گوید می معلّمانیکی از 
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با  اطارتب از زمان شگروع همه گیر  کرونا و تبدیل شدن آموزش سنتی به مااز  و تعطیل شدن مدرسه ها من به شخصه   "
 سگگیارب والدین با تباطار درسگگت نمیشگگناسگگم چون وقت نمی کنم و نمیبنشگگمون. را آموزان دانش حتی. شگگده کم بسگگیار همکاران
 یگراند حتی و پرورش و آموزش کارکنان با هم ارتباط همینطور دارم اکثر اونا رو  بر کمی خیلی شناخت و است شده محدود

گیر  شگگخصگگیت دانش آموزان و ارتباطات و تعامالت اجتماعی یکی از عناصگگر مهم در شگگکل"اسگگت... .  شگگده کم شگگدت به

 در روند این فرآیند می تواند در رشد فرد  و اجتماعی فرد در آینده صحّه بگذارد.کودکان است. هر گونه مشکل 

 آموزشی   عوامل  (4

ایی ههمگی بخشدرگیر خودش کرده است، موارد  بودند که را ترین مشکلی که همه افراد ها اصلیدر بررسگی مصگاحبه  

 مااز ، فضا  آموزشی، تدریس آموزش، ارزیابی بند مااز ، زمان آموزش محتوا دادند. از آموزش مااز  را تشکیل می

 بند  شدند. تحت عوامل آموزشی دسته مااز  کالس

 محتوای آموزشی -

لید ریز  و تومهها  هر دوره و مقطو آموزشی است که نیاز به مطالعه، برناهمواره یکی از مهمترین بخش محتوا  آموزشی

محتوا  مورد نیاز متناسگگب با آموزش مااز  دسگگترس همگان نیسگگت و  معلّمانمحتوا دارد. از نظر اکثر والدین و حتی برخی از 

 زمان بر و سخت است. یکی از والدین می گوید: رتولید محتوا بسیا

نااسگگت که کنند. مشگگکل ایبا تصگگویر بیشگگتر ارتباط برقرار می بچه شگگود.نمی اسگگتفاده هایی دارا  تصگگویربرنامه از معلّمان"
ها اصگالا ممکن نیسگت. باید محتوا  شگگاد و با تصاویر و   شگود که برا  همه درس صگورت صگوت ارائه می  محتوا  آموزشگی به  

 کند که:در این رابطه عنوان می معلّمانیکی از  "ها از آموزش لذت ببرند... . مضامین به روز استفاده کنند تا بچه

ها وجود ندارد و وقت ما را برا  تولید محتوا بیشتر باشند در آموزش بچه همه دسترس در که آموزشی اسگتاندارد  محتوا "
همیشه محتوا  آموزشی از موارد بسیار مهم در امر آموزش بوده  "... .آید. بنابراین کیفیت آموزش پایین میگیرداز تدریس می

 ازنویسی شود.ب موزش نیاز به محتوا و ساختار  جدید  است که باید توس  متخصصانآاست که مسلماا با تغییرات در سبک 

 بندی آموزش زمان -

 اسگگگت. در مدارسایااد کرده معلّمانبینی را به خصگگگود برا  والدین و زمگانبند  آموزش نیز مشگگگکالت غیر قابل پیش 

شگود و زمانبند  مشگخصگی دارد. اما با مااز  شدن مدارس به خصود برا     سگرموقو تشگکیل می   ها معموالاحضگور  کالس 

ها به یک چالش بزر  تبدیل شگگگده اسگگگت. یکی از بند  و هماهنگی کالسوالدین نیاز دارند، این زمان  ابتدایی که به هابچه

 می گوید: معلّمان

ها به خاطر هماهن  نبودن والدین با زمان کالس، سر ها با مشکل مواجه هستیم. خیلی از بچهبرا  هماهن  کردن کالس"
 ها معتقد است که:لدین در مورد زمانبند  کالسدر این راستا یکی وا"شوند... .کالس حاعر نمی

در کنار این مسآله مدت زمان آموزش کم است و  دشونمیبیدارها به سختی از خواب بچه شود وها زود شگروع می کالس"
با  ".هایی مثل ریاعگگی که نیاز به زمان بیشگگتر  برا  یادگیر  دارد...  خب یادگیر  ممکن کاهش یابد بخصگگود برا  درس

آغاز می شگوند مانند ساعات شروع کالس در مدارس حضور  اما بسیار  از والدین و   8توجه به اینکه کالس ها راس سگاعت  

ها سگر کالس خواب هستند و بهتر است  شگوند. و ایهارداشگتند بچه  ها زود شگروع می حتی دانش آموزان شگاکی بوند که کالس 

  هایی است که باید برانیز از چالش هاکالسو برنامه ریز  برا  اجرا  درست  زمانبند حداقل یک ساعت دیرتر آغاز شود. 

 باید متخصصین آموزشی و مدیران مدارس با توجه به شرای  موجود گیرد.هایی پیش بینی و مورد بررسی واجرا قرار حلآن راه

  .برا  آن تصمیم بگیرندباید ها  دانش آموزان با توجه به نیاز

 آموزشی ارزیابی -

ها  آموزشگگی اسگگت. ارزیابی شگگالوده و نتیاه نهایی تمام  و نتیاه نهایی تمام فعالیت دسگگت آورد همان  آموزشگگی ارزیابی

کی ی ارزیابی آموزشگگی نیز تغییر کرده اسگگت.ها و سگگاختار آموزش اسگگت. با تغییر شگگیوه آموزش در دوران کرونا نیز  اسگگتراتژ 

 والدین می گوید:
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با فضگا  امتحان آشگنا نیسگتن و اصال نمی دون امتحان دقیق چطوریه؟ و از طرفی هم به ما وابسته شدن و     ها  ما اصگالا بچه"
برا  امتحان بدون ما نمی تونن کار  اناام بدن و این نگران کننده اسگت. من به شخصه مابورم به بچه ام کمک کنم چون اگر  

 این گونه است: معلّماننظر یکی دیگر از  ". .بربیاد و سرخورده میشه.. شتونه از پسبهش کمک نکن نمی

ور ها در مدرسه حضتبدیل شگده است. بچه  معلّمانبرگزار  امتحان و کلن ارزیابی بچه به یک چالش بزر  برا  همه ما "
ها اینها رو ود بچهخاعتماد کنم که  توانمنمیندارند و اکثراا وابسته به والدین خود هستند. بنابراین من به شخصه به نتاج امتحان ها 

ا  هدر نتیاه نیاز اسگگت که برا  برگزار  امتحانات و ارزیابی "جواب داده باشگگند اما راه حلی برا  این مشگگکل وجود نداره... .

 آموزشی حتی تکالی ، یک سیستم و ساختار کامل برا  این مقوله طراحی و پیاده ساز  شود. 

 مجازی تدریس -

ها  تدریس در گذشگگته تغییر آموزش سگگنتی به مااز  اسگگت. زیرا با این تحوالّت روش مهم ترین چالش مااز  تدریس

 آموزان را افزایششوند که هم موثر باشند و هم یادگیر  دانشها  جدید احساس میکارایی خود را ندارند و نیاز به ایااد متد

 گوید:یکی از دانش آموزان در این مورد می دهند.

ها  من رسگگگیدگی تونن به درساطالعات کمی در موعگگگوعات مختل  یا حتی تکنولو   دارند و نمیمامان و بابا  من "
ها  دیگه مامان باباهاشگگون بلدن کمکشگگون کنند و به من کمک کن. یادگیر  من خیلی کم شگگده و من همش ناراحتم که بچه

 گوید:یکی از والدین می" . گیرم...ینمگوشی یاد  دادنشون خوب نیست. من اصال از رو کنند. معلّمون هم اصال درس 
ها نمی تونن و بلد نیسگگتن یا اینکه اصگگالا سگگواد ندارند. معلّم   یکی مثل من می تونم به بچه ام کمک کنم اما خیلی از مادر "
و  ر کند و حتی به نظر من اصال بلد نیست درس بدهد همه بار درس و آموزش برها در آموزش کم کار  میام خیلی وقتبچه

 "دوش من افتاده است و من اکثر وقت خود را باید برا  آموزش فرزندم بگذارم... . 
 دهد که :در این باره توعیح می معلّمانیکی از 

  اا  آن آمادگی نداشتند و حتی دورهوارد فرآیند آموزش شوند و بر این اتفاق باع  شگد خیلی والدین به طور ناگهانی  "
ا هشگگد. از طرفی خیلی از همکاران من نمی توانند با فضگگا  مااز  ارتباط برقرار کنند و در آناا به بچه هم برا  آنها گذاشگگته ن

 "است... . معلّمانها  اثربخشی این آموزش برا  ها  تدریس مااز  و تکنیکآموزش دهند. نیاز به دوره

 مجازی کالس فضای -

نیز مانند فضا  کالس سنتی باید باع  افزایش یادگیر  کودکان و ایااد شوق، انگیزه و هیاان  مااز  کالس فضا  

 گوید:بینند. یکی از والدین میها  کالس را خسته کننده میها فضاشود. اما در عمل اکثر والدین و بچه

ها هفضا  شاد و پرانر   دارند تا بچها  ابتدایی هستند نیاز به یک فضگا  کالس ها خیلی خشک وجد  ست. اینها بچه  "
دن ها دوست دارند مشارکت کنن و حرف بزنن و خودشون نشون ببه تکاپو بیوفتند نه اینکه بیشگتر سگرخورده و زده بشگوند. بچه   

 یکی از دانش آموزان می گوید:  "اما به دلیل این ساختار و فضا واقعا ممکن نیست... 
یست... اصالا خوب ن .دلم می خواد زود تموم شه. دوستام هم که نمیبینم .سته میشمزود خکالس خیلی کسل کننده است، "

" 
 گوید:معلّمی دیگر در این باره می

ها بسیار خشک است. درست است امکانات بسیار  دارد اما این فضا مناسب ایااد محی  شاد و فضگا  مااز  برا  بچه  "
فته که توان نتیاه گرپس می "ها را خسگگته  و زده می کند... .صگگوتی کالس بچهپویایی که در مدارس داشگگتیم نیسگگت. محتوا  

فضگا  آموزشگی عامل مهمی در ایااد نشگاط، شور و انگیزه برا  دانش آموزان است. اما ایااد چنین فضا  مستلزم ساختن نرم    
 خود را ببیند.ها  و همکالسی  معلّمانها بتوانند ها  آموزشی است که بچهافزار ها و پلتفرم

 جسمی عوامل (5

نند عوارض جسمی ما از عوارعگی که اسگتفاده از فضگا  مااز  می تواند برا  افراد فارغ از هرسنی ایااد کند،   دیگریکی 

نی استفاده طوال مشکالتکم تحرکی، گردن درد، چشگم درد، دست درد و مشکالت دیگر است. محققان و پزشکان همواره از  
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اند. به طور حتم به خاطر بافت چندین سگگاعته مدارس، دانش آموزان، والدین آنها و حتی شگگدار دادهمدت از وسگگایل هوشگگمند ه

 راند. یکی والدین در این خصود می گوید:ها  هوشمند می گذدر فضا  مااز  و گوشی ها  زیاد  را ساعت ،معلّمان

حداقل زمانی که مدرسگگه می رفتند زن  ورزش داشگگتند و با بچه ها   .ها کم تحرک شگگدندبا مااز  شگگدن آموزش بچه "
ها تحرکی ندارند عمالا . این خیلی بد هست... کردند. اما االن هم به خاطر کرونا هم به خاطر مااز  شدن مدرسه بچهورزش می

 یکی از دانش آموزان می گوید: ".

د می کنه و از بس به گوشی نگاه کردم برا  همه کارام چشم هر روز با چشم درد از خواب بیدار میشم. همش چشمام در"
و گردنم درد گرفته. چون باید همه کارامون با گوشگگی باشگگه همش باید از اون اسگگتفاده کنیم. تازه مادرم هم مثل من سگگردرد و   

برا   زیاد  را بخصود ها می تواند عوارضستفاده طوالنی مدت از گوشی ها  هوشمند وتبلتابنابراین  "چشم درد گرفته... .

دانش آموزان به وجود آورد که کم تحرکی و عگعی  شگدن چشگم و عگعی  شگدن عضله ها  دست و گردن موارد  از این      

 عوارض هستند. 
 

 فناوری عوامل

ها  فناور  اطالعات در کشگگور و پهنا  باند مناسگگب برا   نبود زیرسگگاخت دهد کهنشگگان میمهمترین نتایج این پژوهش 

خصگگی   مشگگ. هیچ برنامهشگگده اسگگتتبدیل ها ودانش آموزان ها  گزاف اینترنت به چالشگگی بزر  برا  خانوادهاینترنت، هزینه

فرزندان خود ندارند و  ها  هوشمند را برا گوشگی ها توان خریدن برا  آن در دولت وجود ندارد. همچنین بسگیار  از خانواده 

 ، (1921با تحقیقات رعگگایی و همکاران)این نتایج ها  درنظر گرفته شگگود. نیازمند این اسگگت که برا  آن برنامه و کمک هزینه

 .همسو است(1922و محمد  و همکاران)( 1922رعایی) ،(1925آباد  وهمکاران)علی ،(1928نیا و همکاران)اسماعیل
 

 عوامل روانشناختی
نتایج نشان می  .دانش آموزان در پی داردنیز بخصگود برا   از سگو  دیگر شگیوه تدریس مااز  اثرات روانی و جسگمی    

آنان  .ها  خود ارتباطی ندارند، بسیار غمگین و ناراحت هستندبسگیار  از کودکان از اینکه دوسگتی ندارند و با همکالسگی   دهد 

این  نتایجبسگگگیار  از کودکان و حتی والدین با آنان و یا معلّمان دچار تنش و دعوا شگگگده اند. کنند و حتی احسگگگاس تنهایی می

 همسو است. (1922و محمد  و همکاران) (1929پژوهش با تحقیق صنایعی و سلیمیان)

 عوامل اجتماعی و ارتباطی

 .می تواند باع  صدمات روحی و ایااد افسردگی در کودکان شود ها  همساالن نداشتن تعامالت و عدم حضور در گروه

شگود زیرا آنها دوست دارند همدیگر را ببیند و یکنواخت بودن  آموزان میهمچنین این فضگا باع  کاهش انگیزه و انر   دانش 

موزان آدهد تمام دانشینتایج نشان م کالس آنها را خسته می کند. فضا  مااز  قدرت و هیاان فضا  سنتی مدارس را ندارد.

ند و رو در اشها  خود را ببیند به خصود در زمان تدریس نیاز دارند که با بقیه تعامل داشته بدوست دارند معّلمان و همکالسی

و محمگگد  و  (1928نیگگا و همکگگاران)و اسگگگمگگاعیگگل  (1929تحقیق مقگگدم) پژوهش بگگارو یگکگگدیگگگر را بگبینگگد. نتگگایج این     

 .همسو است(1922همکاران)

 عوامل آموزشی

هایی که دانش آموزان بخصگگود با ها وسگختی عوامل آموزشگی مانند محتوا  درسگگی و تدریس مااز  از مهمترین چالش 

و  بنابراین محتوا  مناسگگب .کند. زیرا هنوز سگگیسگگتم آموزشگگی کشگگور آماده چنینی تغییر نبوده اسگگت  آن دسگگت و پناه نرم می

و  (1925وهمکاران)  آبادعلی، (1924که با نتایج پژوهش موسو  و همکاران) ترس برا  تدریس مااز  موجود نیستدردسگ 

تولید محتوا  درسی  ( همسو نیست. از طرفی1926همسگو هسگت و با تحقیقات رعایی و همکاران)   (1922محمد  و همکاران)

یک فرآینده پیچیده است که با کمک متخصصان امر آموزش باید پیشبرده شود. اما نه دانش آموزان نه والدین و نه حتی معلّمان 

د اند و صگگرفاا خود بایر خصگگود تدریس مااز  آموزشگگی ندیدهاز محتوا  تدریس مااز  راعگگی نبودند. همچنین معلّمان د

نین کرد. همچتوان با صگگگدا تدریسها را نمیکه بسگگگیار  از درس معتقد بودن و والدین اکثر معلّمانبنگد.  برا  آن راه حلی بیگا 
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معلّمان از وجود والدینی ناآگاه در امر آموزش و همکار  نکردن آنها شگاکی هسگتند. اما والدینی نیز اذعان داشتند که بیشتر بار   

نیا اسماعیل ،(1929کنند که این نتایج با تحقیق مقدم)امر آموزش کم لطفی می معلّمان درآموزش بر رو  دوش والدین است و 

 همسو است. (1922و محمد  و همکاران) (1922رعایی) ، (1926وهمکاران) قوام زادهتقی، (1928و همکاران)

 عوامل جسمی

. تبدیل شوددر آموزش مااز  تواند به یک چالش دراز مدت در این بین صگدمات جسگمی و مشگکالت این چنینی نیز می   

ها، ععی  شدن عضالت بدن و تواند عوارعی مانند ععی  شدن چشمها میها  هوشمند و تبلتزیرا استفاده مداوم از گوشی

 ( همسو است.1922این پژوهش با تحقیق محمد  و همکاران) داشته باشد.برا  دانش آموزان در پی کم تحرکی 
 

 نتیجه گیری

در کلیه مقاطو تحصیلی داشته است. بیشتر تحقیقات از ها  مختی به خود را مااز  از زمان شروع همواره چالش آموزش

مدارس اما با آغاز همه گیر  ویروس کرونا ها  آموزشی سخن گفته اند. موزش مااز  در آموزش عالی یا دورهآها  چالش

ند. در مقاطو تحصیل ابتدایی کودکان هنوز بسیار کوچک به تدریس مااز  دادها  سنتی جا  خود را تعطیل شدند و آموزش

تر اسگگت. با تحوالّت آموزشگگی ایااد شگگده، تدریس  تر و سگگختیار پیچیدهآموزش آنها بسگگ اماها  مختلفی دارند هسگگتند و نیاز

ها  تدریس مااز  با سه علو این آموزش یعنی هایی را به همراه داشگته اسگت. پژوهش به منظور کشگ  چالش   مااز  چالش

کد محور  با  19به صگگورت  ها و تحلیل آنها و والدین دانش آموزان مصگگاحبه به عمل آمد. نتایج مصگگاحبه معلّماندانش آموز، 

رفتار ،  آموزش، مشگگکالت فناور  اطالعات موجود، امکانات، پلتفروم ها  سگگاخت زیردسگگته بند  برا  هرگروه شگگامل:  

 آموزش، ارزیابی بند  مااز ، زمان آموزش محتوا ارتباطی،  و اجتمگاعی  تعگامالت  درونی، کگاهش  و روحی مشگگگکالت

بدست  هوشمند ها تبلت و هاگوشگی  با مداوم کارکردن از ناشگی  مااز ، عوارض کالس مااز ، فضگا   آموزشگی، تدریس 

، ارتباطی و اجتماعی روانشناختی، عوامل فناور ، عوامل کد محور  به صورت کدها  گزینشی عوامل 19در نهایت این  آمد.

  دسته بند  شدند.جسمی  آموزشی، عوامل عوامل
 

 پیشنهادات

ها از مشگگکالت آموزشگگی مااز  پیشگگنهاد می شگگود که معلّمان برا  بهبود مشگگکالت نتایج پژوهش و تحلیل یافتهبا توجه با 

 ها  زیر استفاده کنند:تدریس در فضا  مااز  می توانند از راهکار

ن برا  آ کردن برنامه   آموزشی و تعیین حد و حدود پیشنهاد می شود که معلّمان با برنامه ریز  و تعیین -

 نش آموزان می تواند کیفیت آموزش مااز  را ارتقا دهد.دا

ااد ها و ایها، انمیشگگنپیشگگنهاد می شگگود معلّمان با تولید محتوا  مناسگگب و جذاب مانند اسگگتفاده از کلیپ -

ها  بصر  بخصود در درس ریاعی و علوم و محتوا  طنزدار بیشتر می تواند تاربه یادگیر  مااز  دانش جاذبه

 بود ببخشد.آموزان را به

 که ها  دیگر  آموزشییا پلتفروم استفاده از فیلم ها و نرم افزارها  آموزشیشود معلّمان با پیشگنهاد می  -

بیت و نهادینه شگگدن مطالب آموزشی موجب تث، دن تدریس در فضگا  مااز  می باشگند  از جمله روش ها  بهتر شگ 

 کنندها مرور حتی دانش آموزان می توانند آنها را بار شوند. 

 دانش رت دقیق ارزیابی موجبمی توانند کوچک   آموزشی ها  گروه تشکیلپیشنهاد می شود معلّمان با  -

 و آموزان دانش با تر عمیق ارتباط برقرار  عمنها  کوچک در این گروه . شگوند  مااز  کالس کنترل و آموزان

 از ر ت دقیق شگگناخت به و داشگگته آموز دانش عملکرد از بهتر  ارزیابی توانند می معلمین آنان، از بازخور دریافت

 .یابند دست آنان قوت و عع  نقاط و آموزان دانش ها  توانایی

ها  بزر  در روند آموزش بخصگگگود از نظر دانش آموزان عدم تعامل با معلّم و ندیدن یکی از چالش -

برقرار  ارتباط با دانش آموزان از طریق تماس تصویر ، ویدیو چهره معلّم است بنابراین پیشنهاد می شود معلّمان به 
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قرار بپردازند و از این طریق یک ارتباط وتعامل عمیق برکنفرانس و سایر پلتفرم ها مانند ادوبی کانکت و اسکا  روم 

 کنند.

کایت شگگ خیلی از دانش آموزان از تنهایی و احسگگاس اینکه دوسگگتی ندارند و نمی توانند همدیگر را ببینند -

تا دانش آموزان بتوانند درباره  هندیک گروه مااز  تشگگگکیل دمی کردنگد در نتیاه پیشگگگنهاد می شگگگود که معّمان   

 ها می تواند باع . این گروهمباح  آموزشگگی، کار ها  گروهی و فعالیت ها  درسگگی خود به گفت و گو بپردازند 

 ایااد رقابت و شادابی و نشاط و ارتباط دانش آموزان شود.

 ستگیخ درد، دست کمردرد، بینی، نزدیک: مانند کودکان برا  جسمی مشکالت ایااد امکان با توجه با -

 هک شود خواسته والدین از و شود داده آموزش هابچه به سن با متناسب ها ¬ورزش سر  یک شودمی پیشنهاد...  و

 .کنند کنترل ار کودکان توس  موبایل گوشی و تبلت از استفاده همچنین و باشد منزل در تمرینات این اناام پیگیر

ها  فناور  اطالعات برا  آموزش مااز  با شود که دولت برا  بهبود و افزایش زیرساختمیپیشگنهاد   -

 ها  جدید گام بردارد تا روند آموزش مااز  بتواند توسعه یابد.گذار درنظر گرفتن بودجه و سیاست

ها  آموزشی برا  والدین برا  آگاه ساز  آنان به برگزار  دورهشود آموزش و پرورش با پیشگنهاد می  -

 فرآیند آموزش کودکان یار  رساند.

ها  عمن خدمت برا  معلّمان شگود دانشگگاه فرهنگیان با هماهنگی آموزش و پرورش دوره  د میپیشگنها  -

 در حوزه آموزش مااز  برگزارکند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی   

  منابع

  در ریزفصگگگلنامه پژوهش و برنامه  یادگیر  الکترونیکی. (. مبانی نظر  و کاربرد1986آتشگگگک، م. ) -
 .195-156(، 09)1. آموزش عالی

(، طراحی الگو  برنامه درسگگگی تلفیقی و مقایسگگگه آن با برنامه درسگگگی موجود دوره  1984احمد ، پ. ) -

 ، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.رساله دکتر  برنامه ریز  درسیابتدایی در نظام ایران، 

 ها  آموزش کیفی بهبود الگو  یابی اعتبار و طراحی(. 1928. )ع ،معقول ا، ،کوهستانی م، ،نیا اسگمعیل  -

 .091-042(, 9)19 ،آموزش فناور (.  آمیخته روش به)  فرهنگیان دانشگاه مااز 

 اولین: تهران.مااز  آموزش مدیریت و سگگگازمان ،(1988. )ف فر، پیکر   د، مالئیان، ،ر بنیسگگگی، -
 .الکترونیکی آموزش دانشاویی کنفرانس

 در مااز  ها آموزش سازنده ها مؤلفه شناسایی(. 1926. )ع ،خورشگید   ، ع،عراقیه ز، ،قوام زاده تقی -

((, 91 پیاپی) 9)1 ،تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات آور  فن فصلنامه. تهران استان ها شهرستان متوسگطه  دوره

145-195. 

 مقیاس یابی اعتبار و سگگاخت(. 1929. )، مچن  فوالد ج، ،ترکزاده م، ،محمد  ر، ،مرزوقی م، ،جاودانی -

-1(, 9)0 ،درسی برنامه ها پژوهش. ابتدایی دوره در یادگیر  – یاددهی فرآیندها  مدیریت کیفی الگو  سناش

91. 

 فصلنامه. راهکارها و ها چالش: کرونا دوران در دانشاویان ها  آموخته از ارزشیابی(. 1922. )، عرعایی -
 .910-112(, 55)16 ،تربیتی شناسی روان

 یادگیر  در مااز  اجتماعی ها  شبکه بکارگیر  واکاو  (.1921) .هطهرانی، یف زارعی، یر رعایی، -

 14-1( :1) 19 ;پرستار  پژوهش. دانشاویان و استادان منظر از آموزش و

. هاچالش و هافرصت بر تأکید با مااز ، آموزش در کرونا ویروس نقش(. 1922. )م ،فردین س، ،سلیمی -

 .64-02 ،(9)8 ،مااز  و آموزشگاهی یادگیر  در پژوهش علمی فصلنامه

 انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان: تهران ، رشگد  روانشگناسگی   ،(1985) وهمکارانش،  س سگی ،  -

 هفدهم. چاپ ،(سمت) دانشگاهها

 توسعه و مطالعات مرکز ماله. هامحدودیت و مزایا: مااز  آموزش ،(1924. )س ،نظر  فی  ،بیگی شاه -
 .50-01( :1) 6 ;یزد پزشکی علوم آموزش

 استادان زیسته تاربه شناختی مضگامین  تحلیل(. 1925. )صگالحی، کی قاسگمی، می فالحی، وی نامدار ، و   -

 .196-115(, 1)1, روانشناختی کاربرد  ها پژوهش نامهفصل. مااز  آموزش ها دوره کیفیت خصود در

 ،درونی برعوامل تأکید با مااز  آموزش پذیرش بر مؤثر عوامل تحلیل ،(1929) ا.سلیمیان، ،عیصگناعی  -

 .961 -914 ،0شماره ،1 جلد آموزش، فناور  فصلنامه

 ارزشگگیابی ابزارها (. 1928. )م زاده، رعگگایی یف سگگراجی، یغ مورگانی، شگگمس یا کسگگانی، عباسگگی -

 .99-99 ،(61)16. فناور  رشد فصلنامه. الکترونیکی یادگیر  محی  در یادگیرندگان

 آفتاب مهر:تهران  .یادگیر  الکترونیکی و آموزش و پرورش ،(1989) عباد ، ر. -

 ها شگگبکه از اسگگتفاده میزان بین رابطه بررسگگی (.1926 ).ف ،درتاج می ،زیره ده رجبیان خی ،آباد  علی -

 راهبردها  پژوهشگگگی -علمی دوماهنامه.  آموزان دردانش خودتنظیمی یادگیر  راهبردها  و مااز  اجتماعی
 951-905( :5) 14 ;پزشکی علوم در آموزش

 .91/9/1922 طباطبایی، عالمه دانشگاه خبر  پایگاه عطنا، -
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 ماله شود، نمی آموخته مااز  دانشگاه در آنچه روایت: مااز  آموزش ها  چالش ،(1929) م. کیان، -
 .99-11،(9)5 ،(مدیا) الکترونیکی یادگیر  دانشگاهی

 ها نکته(. 1922) عالی آموزش ریز برنامه دفتر آموزشگگی معاونت فناور ، و تحقیقات علوم، وزارت -

 .عالی آموزش ریز برنامه دفتر. کرونا با مقابله شرای  در کشور ها دانشگاه آموزشی کیفیت حفظ در اساسی

 مطالعات فصلنامه. دانش تولید برا  ا رشگته میان ا پناره: مااز  فضگا   در آموزش(. 1929. )ع, مقدم -
 .152-195(, 0)5, انسانی علوم در ا رشتهمیان

 و ف ،میرغفار  زی ،حسگگامپور ری ،جهرمی ناصگگر  ری ،جهرمی ناصگگر  فی ،کشگگاورز  می ،محمد  -

 اجتماعی ها شبکه با مااز  آموزش ها چالش از ابتدایی اول دوره آموزاندانش والدین تاارب واکاو  (.1922)

 .141-10( :04) 1 ;.تربیتی ها پژوهش نشریه. کرونا ویروس شیوع زمان در

 بازدارنده عوامل و موانو تحلیل و شناسایی (.1924). ، غرادپزشکی می ،نصرآباد  محمدزاده می ،موسو  -

 11 ;عالی آموزش در ریز  برنامه و پژوهش فصلنامه. نورپیام دانشگاه در الکترونیکی یادگیر  توسعه و کارگیر  به

(1: )191-150. 

 انتشگگگارات: تهران الکترونیکی آموزش مراکز و مااز  ها دانشگگگگاه مدیریت ،(1981)  ع. نصگگگیر ، -

 تهران دانشگاه مدیریت دانشکده

ویژگی ها  رشد کودکان در دوره ابتدایی وکاربردها  (. 1926)ع. شگیبک،   ی اکبر  زاده،  ینظر ، م -

،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران، تهران،  چهارمین همایش ملی راهکارها  توسعه و ترویج علوم تربیتیآن، 

 انامن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.

 در زیربنایی ها  عامل شگگناسگگایی  ،(1924.)، عزارعای  علیپور، یب زند ، یع زاده، ابراهیم یف یزدانی، -

 ،(سابق اطالعات فناور  و علوم) اطالعات مدیریت و پردازش هشنامهوپژ الکترونیکی، یادگیر  ها  نظام اثربخشگی 
 (.68 پیاپی) 9 شماره 1924 زمستان 91 دوره
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