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 چکیده 

  شبکه   در  آموزش  ارائه  از  ریناگز  معلمان  ،ی لیتحص  سال  در   آموزش  تداوم  لزوم  و   مدارس  شدن یمجاز  کرونا،  روسیو   وعیش  دنبال  به

  چالش   ازیی  ابتدا  دوره  آموزان  دانش  معلمان  ستهیز  تجربه  فهم  حاضر،  پژوهش  انجام  از  ی اصل  هدف . دندیگرد  (شاد)  ی اجتماع  یها

  ی دارشناسیپد روشرویکرد کیفی و  از استفاده با که بود کرونا روسیو  وعیش لیدل به ی اجتماع یها  شبکه در یمجاز آموزش یها

  و   هدفمند  یریگ  نمونه  کردیرو   با  اساس،  نیا  بر.  شداستفاده    یافتهساختار  مهین  مصاحبه  از  داده ها  یگردآور  روشبرای  .  انجام یافت

 نفر  20ا با تینها ینظر  اشباع اساس بر و  انتخاب ،بودند باسابقه معلمان  و  شتازیپ یمجاز آموزش  در که ی مدارس و  معلمان ار،یمع روش

  ی بند   دسته  و   استخراج  از  پس.  شد  انجام  مضمون  لیتحل  روش  و   ی زیکال  یالگو  از  استفاده  با  ها،   مصاحبه  ل یتحل.  شد انجام    مصاحبه

  ؛ نیوالد  و   آموزان  دانش  به   مربوط  مشکالت :    ی اصل  مقوله  پنج  در   ی اجتماع  یها   شبکه   در  یمجاز   آموزش  ی ها  چالش  ،ی موضوع

  کهطبقه بندی شدند    ی ابیارزش  به  مربوط  مشکالت  و   ی سازمان  مشکالت  ؛محتوا  دیتول  به  مربوط  مشکالت  ؛معلمان  به  مربوط  مشکالت

  توسط  که یی ها  چالش و  مشکالت وجود بابنابر این یافته ها می توان نتیجه گرفت که . مضامین فرعی هستند 16دارای  ها مقوله نیا

 دارد.  ضرورت  یمجاز آموزش ارائه  جهت اثربخش و  منسجم یها رساختیز ی طراح ،دیگرد عنوان معلمان

 . شاد س،ی تدر کرونا، روسیو  ،یی ابتدا دوره معلمان ،یمجاز آموزش:  ها واژه دیکل
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___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

 مقدمه  

از نظر کیفی و کمی دستخوش تغییرات    ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات تمام ابعاد زندگی بشر را متحول و روند انجام امور را

امکانات    تواند با  زمان و هرمکان می   ابزارها و روش های آموزش درجهتی ایجاد شده که هرفرد درهر  . تحولچشمگیری نموده است 

فناوری اطالعات چنان در حال پیشرفت و دگرگونی جهانی است که برخالف    بگیرد.  کند یاد  مشخص می   بازه زمانی که   ودر  خود

  1)ورکیول   نامیده اند«  عصرمجازی»متفکران عصرآینده را    برخی دانشمندان و   )عصرارتباطات(  آینده به   تفکر گذشته مبنی برتلقی عصر 

زمانی که    به صورت برخط دریافت کرده و درطول سال تحصیلی هر  فراگیر دروس را  این شیوه آموزش،  در .  (2019  ،و هیوجز

  ،، برومند، عالیخانی )علیاری  تواند وارد کالس شده و مطالب را دریافت کند  شود می   ای که به وی داده می   گذر واژه  بخواهد با

 طرفه انتقال یابند.دو فعال و متعامل  تصاویر ویدیو، استفاده از با محتویات دروس ممکن است ازطریق وب یا. (13۸۸

به شرکت درکالس های حضوری    آموزش برخط تعامل و ارتباط چندانی برقرار ننموده و   دانش آموزان با  (2020)  2به زعم یانگ

 ستند. بسیار مورد توجه قرار گرفته اند شبکه های مجازی ه   وب به وجودآمده و   یکی از فضاهایی که تحت بستر  عالقه بیشتری دارند.

وضعیت جدید ناشی از شیوع کرونا شرایط بی سابقه ای بر سیستم آموزشی کشورها تحمیل کرده، در حالی که تا قبل از آن در 

های کالسیک و به طور خاص روش سخنرانی به امر    بیشتر مواقع، معلمان در کالس  خود حاضر می شدند و با استفاده از روش

در حال حاضر با وضعیتی جدید روبرو شده    اما  (؛2020،  3ینگ، نولد، رودل، تراب، تاچسوگلو )کونیگ، المرد  تدریس می پرداختند

به طوری که ادامه تحصیل فقط با استفاده از ابزارهای ارتباطی از راه دور ممکن است و معلمان مجبور هستند به تدریس آنالین  ؛اند

 (. 2020، 4)هوبر و هلم بدهند غییرهای تدریس خود را متناسب با این فضا ت بیاورند و سبک رو 

ما مورد توجه قرار گرفته ولی نسبت به کشورهای توسعه یافته و بزرگ    به بعد در کشور  13۸0سال    موضوع آموزش مجازی از

  عدم وجود تحقیقات و کتاب های کافی در این زمینه می تواند باشد   ، گیری نداشته است و گواه این مهم  جهان، پیشرفت چشم 

. دوره کودکی از مهم ترین دوره (1399ی،  میابراهی،  رغفاریم ور،پ  حسامی، ناصری جهرمی،  جهرمی  ناصری،  کشاورز،  یمحمد)

های رشد و تحول آدمی است و توجه به ویژگی های مختلف رشد کودکان برای معلمان بسیار حائز اهمیت است. در ایران نظام 

ساله قرار می گیرند   12تا    6دوره ابتدایی کودکان    ابتدایی و متوسطه تقسیم شده است. درتعلیم و تربیت رسمی کشور به دو دوره  

که از پایه اول تا پایه ششم تحصیل می نمایند. مهم ترین خصوصیات دانش آموزان ابتدایی را می توان در پنج خصوصیت بدنی، 

این خصوصیات جهت رشد و توسعه قابلیت های وجودی    ذهنی، اجتماعی، اخالقی و عاطفی دسته بندی نمود و توجه به هریک از

فعالیت های آموزشی را انجام    ،کودکان ضروری و از اهمیت دوچندانی برخوردار است. در آموزش مجازی فراگیر از طریق وب

ن از می دهد، و به عبارت دیگر آموزش مجازی تالشی برای تکمیل برنامه آموزشی در سیستم های آموزش سنتی است که در آ

شود و هدف آن فراهم نمودن اطالعات برابر برای تمام فراگیران، صرف نظر از موقعیت    امکانات بالقوه و گسترده اینترنت استفاده می 

(. آموزش مجازی به هرنوع دوره و آموزشی 2020  ،5، چنگ، وانگ، ژو، هان و ووجغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی آن هاست )فنگ

شریفی، فتح    (.201۸،  6، چاوز، گومززرامنو )سانابریا  شکلی غیر از روش های سنتی چهره به چهره انجام گیرداطالق می شود که به  

تواند جایگزین مناسبی    الکترونیکی می   پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که آموزش  در(  139۸آبادی، شکری و پاکدامن )

آموزان    نیاز به ادامه تحصیل سبب شده است تا همۀ دانش  یام تحصیلی و مقارنت وضعیت کرونایی و ا   حضوری باشد.    برای آموزش
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اجتماعی و یا    های  های آموزشی خود را از طریق شبکه  بیاورند و برنامه  دانشجویان به فضای مجازی و کالسهای برخط روی  و 

کنند دنبال  کندی همچنین    .اینترنت  که  پژوهشی  سال    1در  با 2002)در  بررسی   (   هدف 

در آموزش با    معلم  آموز و   انجام داد، دریافت که زمان ارتباطی بین دانش  آموزش سنتی و آموزش از راه دور دانشجویان بهداشت

نشان داد که از (  139۸)یف و فرخی  س  نژاد، درتاج،    صالحی   پژوهشتایج  ن  .است  فاصله بهتر از زمان ارتباطی با محوریت کالس

آموزان   دانش  عملکردهای شناختی از جمله سرعت پردازش اطالعات  افزار، ساخت نقشۀ ذهنی را برای ارتقای  نرممبتنی بر    آموزش

به بررسی تأثیر  3آموزش گسترده برخط  از طریق (201۸) 2لیاناگاناواردانه و آبوشادی  در پژوهشی که. عالوه براین، دهد افزایش می 

مجازی و برخط   پرداختند، دریافتند که روش آموزش  های عفونی نوظهور ا بیماری کشورهای در حال توسعه ب آموزش بهداشت در 

 . و افزایش دسترسی کاربران به محتوا را همراه داشته است ها، آموزش کامل بر تأثیر مفید بر بهداشت، به کاهش هزینه عالوه

مدل قبلی به نحو مطلوبی به آموزش    واند بات  تجربه های کسب شده در این زمینه بسیار مفید است و آموزش و پرورش دیگر نمی 

دهد و در سراسر کشور آن را فراگیر کند؛   بپردازد و باید تغییرات ساختاری و دیجیتالی را در سرلوحه و اولویت کاری خود قرار

  رت توجه به آموزش بنابراین در شرایط ایجاد بحران، مانند شیوع بیماری کرونا در جهان و ایران و تعطیلی طوالنی مدت مدارس ضرو 

 (. 1399،  ، فردین)سلیمی  شود های مجازی و الکترونیکی بیش از پیش احساس می 

به طوری که با   ؛در جوامع امروزی فضای مجازی باعث گردیده است که نقش گفت و گو بسیار کم رنگ تر از گذشته شود 

بینیم که در ادارات، سازمان ها، اجتماعات نزدیکان   می   کمترو  گسترش رسانه های ارتباط جمعی ارتباطات میان افراد کاهش یافته  

و دوستان و خانواده ها افراد با یکدیگر به گفت و گو و تبادل نظر بپردازند و این عدم تمایل برای گفت و گو می تواند زنگ خطری  

 (. 2009،  4ها باشد)مایداس، بورن، باشیچ برای ارتباطات بین انسان 

زی به خصوص برای دوره ابتدایی و معلمان این دوره می تواند مسائل و چالش هایی به مراتب پیچیده آموزش و فعالیت های مجا

مقاطع تحصیلی و آموزش عالی داشته باشد؛ از جمله نداشتن مهارت استفاده از وسایل الکترونیکی و ارتباطی، انجام   تر نسبت به سایر

س عدم  کافی،  تمرکز  عدم  والدین،  توسط  تکالیف  صورت  دادن  به  آموزشی  تکالیف  دادن  انجام  عدم  ایی،  رسانه  و  واد  مستقل 

همکاران،   و  آموزشی   (.2009...)مایداس  و مراکز  استادان  معلمان،  برای  مجازی  به صورت  تدریس  که  داشت  نظر  در  باید  البته 

 (.  201۸، 5، دالی، پرات و تورهیوهای ناشناخته را به وجود آورده است )ماگ جدید و چالش مشکالتی از جمله ناآشنایی با فناوری

با توجه به شرایط بحرانی ایجاد شده از زمان شیوع ویروس کرونا بر نظام آموزشی کشور و به تبع آن آموزش و پرورش کشور  

 مجبور گردید که به سراغ آموزشهای مجازی و بر خط برود؛ بنابراین محقق بر آن شد که به بررسی نگرش معلمان در زمینۀ چالش 

در پی شروع ویروس کرونا در ایران با توجه به حجم    های ایجاد شده در زمینه آموزش مجازی دوره ابتدایی بپردازد.  ها و فرصت

تعطیل اعالم شد و این تعطیلی همچنان ادامه دارد، اما   139۸گسترده دانش آموزی در کشورمان مدارس از هفته اول اسفند ماه سال  

ها تعطیل است، لکن آموزش و یادگیری تعطیل نیست.  طیالت این بوده است که مدارس و دانشگاهسیاست دولت در این دوره تع

ای برای پیشبرد امور آموزشی و تحقیقاتی با تمرکز بر بستر فضای مجازی و آموزشی از برهمین اساس سازوکارهای بسیار گسترده

 (.  1399 ،، حجازی، حکیم زادهراه دور طراحی و تدوین گردید )عباسی 

در کشور ما با اعالم رسمی تعطیلی مدارس معلمان بر اساس رسالتی که داشته و همواره در تالش بوده اند تا ارتباطشان با دانش 

با ارائه در شبکه های اجتماعی، آموزش دانش   آموزان و اولیای آنان قطع نشده، به صورت خودجوش به تولید محتوا پرداخته و 
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اما بعد از مدتی وزارت آموزش و پرورش، شبکه آموزش تلویزیون را به (.  1399)محمدی و همکاران،    دآموزان خود را ادامه دادن

عنوان جایگزینی برای مدرسه معرفی کرده و بعد از ادامه دار شدن ویروس کرونا و تعطیلی ادامه دار مدارس، متولیان سیستم آموزشی 

فضای مجازی، فرصتی ایجاد کنند که از طریق آن دانش آموزان بتوانند دروس  کشور بر آن شدند تا با ایجاد یک شبکه اجتماعی در  

 خوانده می   1  را از طریق برخط آنالین توسط معلمان دریافت کنند و به این ترتیب، برنامه آموزش دانش آموزی که به اختصار شاد

(  1399 ،عسکری، خوش خواهش  آبروان،حیدری  )میرانی سرگزی،  شود متولد شد و آموزش در ایران وارد فضایی جدید گشت  

های آموزشی در مدارس کشور، خصوصا در مقطع ابتدایی در بستر این برنامه اتفاق می افتد و    اکنون می توان گفت تمام فعالیت

 میلیون ها دانش آموز و معلم به طور روزانه از این برنامه استفاده می کنند. 

ش دارای مزایا و معایبی هست که براساس یافته های پژوهش محمدی و همکاران استفاده از شبکه های اجتماعی در امر آموز

مقوله آموزشی )محاسن: تداوم تحصیل و ایجاد فرصت خالقیت؛ معایب:  مقوله اصلی عبارتند از: در    5( این مزایا و معایب در  1399)

اجتماعی )محاسن: آزادی عمل  در مقوله پایبندی به مقررات نظم و انضباط کالسی(،  عدم تمایل به انجام تکالیف کالسی و کاهش

معایب  دانش والدین؛  بیشتر  نظارت  و  و حواس:  آموزان  تنبلی  و  فعالیت گروهی  دانش  حذف  مقوله  آموزان(،    پرتی  فرهنگی  در 

ایب: حذف کاریزمای حضور معلم و خستگی تربیت و ایجاد تجربه جدید؛ مع  )محاسن: ورود آموزش مجازی به عرصه نظام تعلیم و 

محاسن: کاهش هزینه ایاب و ذهاب و ضرورت تهیه سخت افزار الزم جهت  ) اقتصادیدر مقوله حوصلگی برخی از والدین(،  و بی

ای والدین    فنی )ارتقاء سواد رسانه  در مقوله  گذاری کم والدین به ویژه والدین شاغل( و   وقت:  های اجتماعی؛ معایب  استفاده از شبکه

جذابیت  معایب: عدم  عنوان حسن؛  اطالعات  به  فنآوری  به  تسلط  عدم  و  ویدئوها  و  بصری  عباسی  پژوهش  های  یافته  همچنین   .)

( از دید والدین منجر  آموزان )شاد  دانش  های تدریس در شبکه آموزشی   و چالش  ( با هدف شناسایی فرصت های1399همکاران )

پذیری و درگیری بیشتر اولیا با فرآیند    تحصیلی در ایام قرنطینه، افزایش مسئولیت  افتادگی   ن عقبجبرابه شناسایی ده فرصت از جمله  

افزایش سرعت انتقال اطالعات و ارائه اطالعات جدید، ایجاد انگیزه در معلمان برای ارتقاء سواد   آموزان،  یادگیری دانش-یاددهی 

  ها و تجارب معلمان، افزایش  ای برای به اشتراک گذاشتن فایل  م شدن زمینه معلمان توانمند و خالق و فراه  ای، شناخته شدن   رسانه

 کردن دانش  مند  آموزان، عالقه  پذیری معلمان برای مطالعه بیشتر، جذاب و برانگیزاننده بودن استفاده از آن برای دانش  مسئولیت

  پرورش خالقیت در دانش ددهای پرهزینه،آموزان به دانش روز و پژوهش کردن، انعطافپذیری در ساعت شروع کالس و حذف تر

ویژه در مناطق    به فضای مجازی به  آموزان  آموزان برای ارائه تکالیف به شیوهای نو و نه چالش شامل: عدم دسترسی همه دانش

سرعت اینترنت، ها، کند بودن    خیلی از خانواده  های اینترنت برای  محروم و ایجاد نابرابری در فرصت آموزش، سنگین بودن هزینه

آموزان به اینترنت و    نظارت از معلم، اعتیاد برخی دانش  آموزان و سلب شدن قدرت  دشوار بودن سنجش یادگیری واقعی دانش

افزار    گذاری برخی معلمان به امر تدریس و ارزیابی، استفاده از نرم  وقت  رویه از مطالب دیگران، عدم  جا و بی   گوشی، استفاده بی 

 دان تبلیغات، کاهش انگیزه برخی عنوان ابزار  به

الشها و ( نیز چ1399د. براساس یافته های پژوهش سلیمی و فردین )آموزان نسبت به تحصیل در شیوه جدید تدریس گردی  ش

و   فرصت مطرح  خرد  و  میانی  کالن،  سطح  سه  در  کالن   طبقه  ها  سطح  در  شد.  راهبردی   چالش  ،بندی  تفکر  نداشتن   های 

  عف فناوری ض  چالش    ،آموزشی و مدیریت ناکارآمد؛ در سطح میانی   ؛ سیاستگذاری نامطلوب، ضعف فناوریریزان  مدیران و برنامه

بندی مطرح شده و در سطح خرد حاصل گردید. همچنین    معرفی شده، نداشتن استقالل و آزادی عمل و برهم خوردن بودجه   های

نظر کالن    از  سطح  در  را  هایی  فرصت  کرونا  شیوع  کنندگان،   فراهم)ازجمله  مشارکت 
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خلق فرصت آموزشی  )های برخط و مجازی، سطح میانی    آموزش  ریزی راهبردی و توجه به  کردن زمینۀ تغییر، توجه به داشتن برنامه

 . و سطح خرد به دنبال داشته است (و خلق نوآوری آموزشی جدید  برابر

های    آموزش مجازی در حوزه  مشکالت(  1400براساس پژوهش های مصیبی اردکانی، رضاپور میرصالح و بهجتی اردکانی )

شد. نتایج نشان داد که مشکالت    های آموزش مجازی« شناسایی   آموزان« و »زیرساخت  »آموزش«، »معلم و مدرسه«، »والدین«، »دانش

است؛ بلکه، به دلیل عدم آمادگی    تنها متفاوت از مشکالت آموزش حضوری  آموزش مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا، نه

پیش از این دارند. با درنظر گرفتن این    های مجازی  بیشتری نیز نسبت به آموزش  ها برای مواجهه با این مشکالت، گستردگی   خانواده

رهنگی برای پذیرش آن اقدام کرد به  ف   ریزی بستر  های آموزش مجازی و پایه  کردن زیرساخت  توان جهت فراهم  مشکالت، می 

 . های مجازی بعد از دوران پاندمی نیز مفید واقع شود  طوری که در آموزش

هایی که برنامه شاد ایجاد کرده، قطعا این برنامه به علت نوپا بودن عاری از مشکل نمی باشد و    در کنار تمام مزایا و فرصت 

ابزارهای ارتباطی هوشمند و سرعت پایین اینترنت و کندی برنامه شاد، تنها بخشی   مسائلی مانند عدم دسترسی همه دانش آموزان به

از مشکالتی است که معلمان با آن درگیرند. لذا ضروری است که پژوهشگران عرصه تعلیم و تربیت و مدیران مسئول تمام توان خود 

تواند   حضوری شدن مدارس نیز این برنامه آموزشی می زیرا بعد از    ؛را جهت شناسایی و کاهش مشکالت برنامه شاد به کار گیرند

با توجه به    این در حالی است که  به عنوان مکمل آموزش حضوری، سهم بسزایی در اعتالی سیستم آموزشی کشور داشته باشد.

ت که در  است چرا که این نوع از آموزش سالهاس سیستم آموزشی جهان، آموزش مجازی، بهترین راه آموزش  مشکل ایجاد شده در

آموزشی فراهم می آورد   است و فرصت جدیدی را برای معلمان، دانشجویان، استادان، برنامه ریزان آموزشی و مؤسسات حال رشد

اولویت بخشی به آموزش ابتدایی مندرج در سند تحول بنیادین نظام آموزش که زیربنای مزید بر آن  (. 2009)مایداس و همکاران، 

با توجه به محدودیت های ایجاد   همچنین  از لحاظ کسب دانش پایه و بنیادین و پرورش کشور است و   آموزش های مقاطع باالتر

بررسی تجارب معلمان دوره ابتدایی    به دنبالشده ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم برگزاری کالس های سنتی، پژوهش حاضر  

 است.  از طریق برنامه آموزشی شاد آموزش مجازی عرصه  درموجود  از مشکالت و چالش های 

 

   پژوهش روش

 ،استفاده شد. با استفاده از این روش  1پدیدارشناسی و از روش    کیفی   رویکرددر این پژوهش بنا به ماهیت موضوع مورد مطالعه از  

های کوچک اجتماعی با توجه به جزئیات ارائه می شود و مقوله پدیده مورد نظر در قالب بیان رویدادهای گروه  توصیف غیر کمی از

توان گیرد. با استفاده از این روش می های فکری گروه مورد پژوهش برای توصیف پدیده، نگرش ها و رفتارها مورد توجه قرار می 

 شودی می ناش آنجا از ی شناس داریپد ضرورتو هر چه بیشتر شرایط را واقعی کرد.  پیچیدگی پدیده های اجتماعی را شناسایی کرد 

  مشکالت  به توجه بابنابراین . (1393)بازرگان،  ستدین ری پذ اندازه آنها تیماه به بنا ی اجتماع و   ی انسان علوم یها دهیپد از یاریبس که

  ده،یپد  نیا  از  آنان  متفاوت  ی ها  برداشت  به  توجه   با  و   است  آورده   وجود  به  معلمان  یبرا  یمجاز  ی فضا  در   سیتدر  که   یی ها  چالش  و 

  با   یمجاز  یفضا  در  آموزش  مشکالت  از  معلمان  ادراک  یواکاو   در  ی سع  ی دارشناسیپد  کردیرو   با   و   ی فیک  روش  به  مطالعه  نیا

ابتدایی بودند    (گروه هدف )جامعه پژوهش.  دارد  را  شاد  برنامه  از  استفاده انتخاب  در مطالعه حاضر، شامل معلمان دوره  که برای 

با توجه به معیارهایی نظیر سابقه دار بودن و پیشتاز بودن در ایجاد دوره های آموزش مجازی،    ی مدارسمعلمان به صورت هدفمند  

 
1 . phenomenological method 
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. معیارهای انتخاب هدفمند شرکت  قرار گرفتندمورد هدف  آموزان  های مجازی و تعداد بیشتر دانشمتنوع و گسترده بودن فعالیت

 یل بود:ذکنندگان پژوهش شامل موارد 

 تدریس داشته باشند.سابقه مجازی فضای در  -

 از هر دو گروه زنان و مردان باشند. -

 عالقه مند به شرکت در فرایند مصاحبه باشند.  -

  با  ها محل  انتخاب از ی حاک که شدند انتخاب معیارمبتنی بر  هدفمند   یریگ نمونه روش  به پژوهش، نیا در کنندگان مشارکت

  مصاحبه   افراد  تعداد  و   حجم.  دینما  ی گردآور  را  ها  داده  ی آسان  به  و   افتهی  دست   آنها  به  ی راحت  به  تواند  ی م  پژوهشگر  که  است  یافراد

  در  که رسد ی م جهینت نیا به پژوهشگر که افتد ی م اتفاق ی زمان ینظر اشباع. دارد ی گستب پژوهش ی ها سؤال ینظر اشباع به شونده

 که بتدایی  ا  مقطع  معلمان  از  نفر  20  با  مصاحبه  انجام  از  بعد  مطالعه  نیا  در.  ابدی  ی م  دست  مشابه  میمفاه  و   ها  پاسخ  به  کار  از  یا  مرحله

 ن یا  نکه یا  به  توجه  با  مصاحبه  مکان  و   زمان  .د یرس  داده ها  اشباع   بهپژوهش    داشتند  ،(شاد  برنامه)  یمجاز  یفضا   در  سیتدر  سابقه

  نیبد.  گرفت  انجام  ی تلفن  صورت   به   ها مصاحبه  تمام گرفت،   صورت  یماریب  نهیقرنط   امیا  و   کرونا یماریب  وعیش  دوران  در  پژوهش

 ل یتحل  جهت  ها  مصاحبه  متن  شان یا  اجازه   با   و   شد  شانیا  با  ی تلفن  تماس  به  اقدام  مربوطه  معلم  با  الزم  ی هماهنگ  انجام  با  که  صورت

 در  شوندگان  مصاحبه  ی کل  مشخصات  .طول می کشید  ساعت  کی  تا ینها  تا  قهیدق   45  ها  مصاحبه  انجام  زمان.  دیگرد  ضبط  تر  قیدق 

 ی مجاز  آموزش  برنامه  از  معلمان  تجارب  ی بررس  با هدف  حاضر،  قیتحق  در  ها  داده  یگردآور  یبرا.  است  شده  آورده  1  جدول

  مناسب  دارنگارانهیپد  یها  پژوهش  یبرا  علت  نیا  به  مصاحبه  نوع  نیا.  است  شده  استفاده  افتهی  ساختار  مهین  مصاحبه  ابزار  از  شاد،

  ع ی وس  اطالعات  ق،یعم  مصاحبه   مانند  نه  و   بندد  ی م  اطالعات  دیتول  در  را  محقق  ی پا  و   دست  افته،ی  ساختار  مصاحبه  مانند  نه  که  هستند

 .  کند ی م فراهم یضرور ریغ گاه و 

 پژوهش  در  ها  داده  لی تحل  و   هیتجز  از  هدف  .شود  ی م   شروع   ها  داده   یگردآور  ی ط  ی دارشناسیپد  یها  پژوهش  در  ها   داده  لیتحل 

  و  هیتجز  یبرا(.  19۸9،  1)بنونیس  است  دهیپد  یمعنا  فهم  ساختن  ممکن  حال  نیع  در  و   ستهیز  تجربه  هر  ی گانگی  حفظ  ی دارشناسیپد

  یه توص  را  ها  داده  لیتحل  و   هیتجز  از  یا  مرحله   هفت   کالیزی فرایند  سته،یز  تجربه  از  شتریب  ریتفس   و   درک   آوردن  دست  به  و   لیتحل

 . است شده استفاده از این روش شده، یآور جمع یها  داده لیتحل و  ریتفس به کمک یبرادر پژوهش حاضر نیز  که کند ی م
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 مشخصات شرکت کنندگان در مصاحبه  . 1جدول 

 سابقه جنسیت  کد معلم

 تدریس 

  محل تحصیالت 

 خدمت 

 سابقه جنسیت  معلم کد

 تدریس 

 خدمت  محل تحصیالت 

پسرانه  لیسانس  سال  23 مرد 1

 شهری

  14 زن 11

 سال

 دخترانه شهری فوق لیسانس 

فوق  سال  1۸ مرد 2

 لیسانس 

پسرانه 

 شهری

 روستاییپسرانه  لیسانس  سال  ۸ مرد 12

دخترانه  لیسانس  سال  15 زن 3

 شهری

  2۸ مرد 13

 سال

 پسرانه شهری فوق لیسانس 

پسرانه  لیسانس  سال  19 مرد 4

 شهری

  11 زن 14

 سال

 پسرانه شهری دانشجوی دکتری 

فوق  سال  20 زن 5

 لیسانس 

دخترانه 

 شهری

 مختلط روستایی  فوق لیسانس  سال  ۷ زن 15

دانشجوی   سال  16 مرد 6

 دکتری 

پسرانه 

 شهری

  25 مرد 16

 سال

 پسرانه روستایی لیسانس 

فوق  سال  10 مرد ۷

 لیسانس 

مختلط 

 روستایی

  15 زن 1۷

 سال

 پسرانه شهری فوق لیسانس 

 فوق سال  2۷ مرد ۸

 دیپلم 

پسرانه 

 شهری

  12 زن 1۸

 سال

 دخترانه شهری دانشجوی دکتری 

دخترانه  لیسانس  سال  5 زن 9

 روستایی

  24 مرد 19

 سال

 پسرانه شهری دیپلم 

فوق  سال  16 زن 10

 لیسانس 

دخترانه 

 شهری

  1۸ مرد 20

 سال

 مختلط روستایی  لیسانس 

 

  مرحله  هفت  شامل  روش  نیا.  شد  لیتحل  ها  داده  (19۷۸ی )زیکال  یا  مرحله  هفت  راهبرد  از  استفاده  با  ها  مصاحبه  انیپا   از  پس

( 3  دهیپد  با  مرتبط  جمالت  و   مهم  عبارات  استخراج(  2  کنندگان   شرکت  مهم  یها  افتهی  و   ها  فیتوص  هیکل  قیدق   خواندن(  1:  است

  ی ها   دسته  در  مشترک  یساز   میمفاه  و   کنندگان  شرکت  توصیفات  یساز  مرتب(  4  شده  استخراج  مهم  جمالت  به  ی بخش  مفهوم

 ی واقع  خالصه،  فی توص  کی  به  ده یپد  کامل  فاتیتوص  لی تبد(  6  جامع  و   کامل  فاتیتوص  به  شده  استنتاج  دیعقا  هیکل  لیتبد(  5  خاص

بدین .  شد  دییتأ  و   ی بررس  ها  داده  یریپذ  دییتأیت  قابل  و   یریپذ  انتقال  تیقابل  ،یریپذ  اعتبار  ت یقابل  ،یی نها  یمعتبرساز(  ۷  مختصر  و 

به دست آمد و اعتبار این    /.۸9  ،یکدگذار  دو توافق بین    بیضر که شد  گرفته  متخصص در این زمینه کمک  همکاریک    منظور از

های اجتماعی مجازی پرداخته   آموزش در شبکه  و مشکالت  ها  ابتدا به توصیف مفهوم چالش  بر اساس این الگو، در.  شد   دییتأتحلیل  

ار یافته  ساخت  کنندگان پیرامون موضوع از پرسشنامه مصاحبه نیمه  های مشارکت   قرائت  آوری توصیفات و   و سپس اقدام به جمع

 شده است  استفاده

 

 یافته های پژوهش 

  استفاده با یمجاز  ی فضا در  سیتدر ی ها چالش و   مشکالت  درباره معلمان  دگاه ید در قی دق  کاو   و  کند و  ها  مصاحبه  منظم مرور

بندی  شناسایی مضامین پایه به عنوان کدهای اولیه گردید که پس از بررسی مکرر در قالب مضامین اصلی طبقه    به  منجر  شاد،  برنامه  از

 . است آمده 2 شماره جدول در که گردید
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 وهش ژپ داده های از شده  استخراج پایه )کدهای اولیه( ی ها مضمون. 2  جدول 

 مضامین پایه )کدهای اولیه( 

 رها شدن بچه ها به حال خود در فضای مچازی و عدم کنترل دقیق بر رفتار و عملکرد آنان -

 محتوا  نبودن جذاب -

 معلمانی برا محتوا دیتول ی  نهیزم در آموزش عدم -

   رسانه در ارسال و  محتواها یبارگذار تولید و  بودن بر زمان -

 کاهش انگیزه ی تحصیلی در دانش آموزان  -

 ی مجاز آموزش در  ی لیتحص رغبت قرارگرفتن ریتاث تحت -

 ن یوالد در یا رسانه سواد نبود -

 ی مجاز یفضا به آموزان دانش ی وابستگ -

 ی مجاز درآموزش معلمان گرفتن سخره به تا تقلب دار دامنه مشکالت  -

 ترس معلمان از لو رفتن ویدئو های صوتی و تصویری آنان -

 ناظر یها  سازمان قیطر از حد از شیب انتظارات -

در معرض خطر قرار گرفتن سالمت دانش آموزان به دلیل ساعات کار طوالنی مدت با گوشی و انجام   -

 تکالیف و ارسال آن

 ی ا رسانه آموزش با ارتباط در معلمان خدمت  ضمن ی ها  آموزش به ی دگی رس عدم -

 ترس معلم و دانش آموز از قرار گرفتن در مقابل دوربین گوشی -

   یر یادگی در لیتحل قدرت به توجه عدم -

 یابیارز و  سیتدر  امر به معلمان ی برخ یگذار وقت عدم -

 معلمزمان بر بودن ارزیابی تکالیف و فعالیت های دانش اموزان در منزل توسط  -

 ی مجاز درآموزش یی ابتدا اول هیپا در بازده نبود -

 یمجاز یفضا با رابطه در معلمان ی برخ ی آموزش سواد نبود  -

 آموزان دانش یبرا مناسب بازخورد نبود -

 هوشمند ی آموزش ستمیس با ی طوالن کار  ساعات  لیدل به معلمان  سالمت دیتهد -

مضامین تکراری و موازی در قالب مضامین اصلی و فرعی دسته بندی شدند  این مضامین پایه پس از بررسی های متعدد و حذف  

 به آنها اشاره می شود.  3که در جدول 

 وهش ژپ از شده استخراج یفرع یها   ونم مض و یاصل  ی ها مضمون. 3  جدول 

 مضامین فرعی مضامین اصلی  

و  آموزان  دانش  به  مربوط  مشکالت 

 والدین

 آموزان کاهش انگیزه ی تحصیلی در دانش  -

 یمجاز آموزش  در یل یتحص   رغبت  رقرارگرفتنیتاث  تحت -

 ن یوالد  در  یا  رسانه سواد نبود -

 ی مجاز یفضا به آموزان  دانش یوابستگ -

 ی مجاز درآموزش معلمان گرفتن سخره به تا تقلب  دار  دامنه مشکالت - مشکالت مربوط به معلمان  

 یمجاز یفضا با رابطه در معلمان یبرخ یآموزش سواد نبود -

 آموزان  دانش ی برا مناسب بازخورد نبود -

 هوشمند  یآموزش  ستمیس با یطوالن کار ساعات  لیدل به معلمان سالمت د یتهد  -

 مشکالت مربوط به تولید محتوا 

 

 محتوا  نبودن جذاب -

 معلمانی برا محتوا  د یتول ی  نهیزم در  آموزش عدم -

 رسانه  در ارسال  و  شده د یتول  یمحتواها یبارگذار بودن  بر زمان -
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 ناظر  یها سازمان قی طر از حد  از  شیب  انتظارات - مشکالت سازمانی  

 ی ا  رسانه آموزش با ارتباط  در معلمان خدمت ضمن یها آموزش  به یدگیرس عدم -

 ی ابیارزش به مربوط مشکالت

 

   یر یادگی در  لیتحل   قدرت به توجه عدم -

 ی ابیوارز  سیامرتدر به معلمان یبرخ ی گذار وقت عدم -

 یمجاز درآموزش  ییابتدا اول ی  هیدرپا بازده  نبود -

 

 مشکالت مربوط به دانش آموزان و والدین

 کاهش انگیزه تحصیلی در دانش آموزان 

  ل ی دل  به  .باشد  تواند  ی م  آموزان  دانش  ی لیتحص  افت  ل یدال  از  و   معلمان  مشکالت   از  گرید  ی کی  یریادگی  سنجش  ستمیس  رییتغ

 به  منجر آموزان دانش شرفتیپ نییتع یبرا یریادگی کرونا امیا در ی سنج  اعتبار و  سنجش ،ی اب یارز در  مدرسه کادر و  نیوالد ی ناتوان 

 اطالعات  نیا  دادن  دست  از  .بشود  زین  آنها  در  زهیانگ  رفتن  نیب  از  باعث  تواندی م  و   شده  آنها  یها  خانواده  و   آموزان  دانش  یبرا  استرس

 و ی لیتحص عملکرد بر یمضر مدت ی طوالن عواقب و  ندازد یب ریتاخ به را آنها در یریادگی مشکالت و  باال لیپتانس شناخت تواند ی م

  ی آموزش  یفضا  در  ی کالس  رقابت  ی مفهوم  رییتغ  لیدل  به  آموزان  دانش  یلیتحص  زهیانگ  نیهمچن.  باشد  داشته  را  آنها  روان  سالمت  ی حت

   .است  افتهی کاهش ی کالس مقررات به یبندیپا کاهش و  دیجد

 یم  دوباره  و   دوباره  و   ردیبگ  ادی  ی و   که  ی مصر  تو  و   شودی م  شرمنده  ستین  بلد  و   ی پرس  ی م  درس  ی شفاه  آموز  دانش  از  ی وقت»

  ر یز  از  مختلف  یهابهانه   به   تیمسئول  کم  آموزان  دانش اما  شود   ی م  اش   ی لیتحص  عملکرد   یارتقا  یبرا  ی و   تالش   باعث  نیا  و   ی پرس

 . (4)شرکت کننده شماره « کنندی م ی خال شانه تیمسئول نیا بار

 

 تحت تاثیرقرارگرفتن رغبت تحصیلی درآموزش مجازی 

  ت یاهم  یری ادگی  مسئله  به  پرداختن  گذشته  از   شیب  داده   قرار  ریتاث  تحت  را  ی رسم  پرورش  هم  و   آموزش  هم  کرونا  که  روزها  نیا»

 سطح   بردن  باال  یبرا آموزان  دانش  در  رغبت  جادیا  نیمعلم  و   نیوالد  ی شگی هم  یدردسرها  از  ی کی  که  است  نیا  تیواقع  .کندی م  دایپ

  یرو   تواندی م  مه  ی ط یمح   عوامل  است  یفرد  عامل  کی  خود  نکهیا  بر  عالوه  ی لیتحص  رغبت  جادیا  نکهیا  از  غافل  ؛بوده  آنها  یریادگی

)شرکت کننده   «است  گرفته  قرار ریتاث  تحت  شتریب  دقت  نیا  دیشا  کرده  یحضور  ریغ  را  هاآموزش   کرونا  که  حاال.  باشد  اثرگذار   آن

 .  (20شماره 

 نبود سواد رسانه ای در والدین 

  ی مشکالت  ابزار  نیا  از  استفاده  که  است   شده  موجب  یمجاز  و   یارسانه   سواد  داشتن   عدم  از  بهتر  عبارت  به   و   مردم  یی آشنا  عدم

 د.باش داشته کاربران یبرا را

 دست  ی گوش  کی  که  نیهم  کنندی م  فکر و   ندارند آنها  با  یکار  ن یوالد و   اندشده  رها  خودشان  حال  به  ها  بچه کنمی م  احساس» 

  بچه  نندیبب که دهندی نم خودشان به رو  نیا زحمت نیوالد از ی بعض دهند ی م انجام را شان فهیوظ آنها و  کندی م تیکفا دادند هابچه

بعضی از والدین سواد و وقت الزم برای این کار    (ریخ  ای  شودی م  حاضر  درس  کالس   در   اصالً)  کند  ی م  کار   چه  ی گوش  نیا  با  نوشها

رو ندارن و این مشکل در بسیاری از والدین وجود داره و دراینصورت همه بار رو انداختن روی دوش معلم و باور کنید بعضی  

 .   (1۷هاشون انتظار دارن بریم درخونشون و بچه رو مجبور به حضور درکالس کنیم« )شرکت کننده شماره 
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 وابستگی دانش آموزان به فضای مجازی 

 ی ادیز ی وابستگ ی گوش و   نترنتیا  به آموزاندانش  از ی برخ که شده باعث یمجاز یفضا  در سیتدر ،معلمان از  ی برخ اعتقاد به

 . کنند دایپ

  که   شودی م  باعث...    و   فیتکال  بودن  ادیز  نترنت،یا  سرعت  بودن  کند  ؛یمجاز  یفضا  با  آموزان  دانش  نداشتن  یی آشنا» 

 .  (13« )شرکت کننده شماره ببرند سر به نترنتیا و  یمجاز یفضا در را یادیز ساعات آموزاندانش
 

 مشکالت مربوط به معلمان 

 مشکالت دامنه دار تقلب تا به سخره گرفتن معلمان درآموزش مجازی 

 فرضا   نشود  یااستفاده  سوء  گونه  هر  مان  ی آموزش  یها  پیکل  ویدیو   از  تا   میکن  رفتار  جور  چه  دیبا   میدانی نم  واقعا  معلمان  ما»

  ن یمعلم  نفس  به  اعتماد  امر  نیا  و   شوندی م  دلسوز  معلمان  آزار  و   رنجش  باعث  و چرخونند    ی م دست  به  دست  رو   ها پیکل  شده   دهید

  میکنی م  را  تالشمان  تمام  واقعاً  معلمان  ما  چون  ستین  ی درست  کار  اصالً  ی اخالق   نظر  از  و  اوردی  م  ن ییپا  یلیخ  را  دلسوز  و   زحمتکش

 شودی نم  واقعاً  ی مجاز  یفضا  قیطر  از  نیهمچن  میبده  انتقال  ممکن   شکل   نیبهتر  به  مختلف  یها  راه  از  را  ی درس  میمفاه  میبتوان  تا

 آموزاندانش  یجا   به  نیوالد  شده  دهید  تا  و   نداشته  ما  با  ی خوب  یهمکار   ایاول  متاسفانه  کرد  کنترل  آزمون  گرفتن  هنگام  را  آموزاندانش

 . ( 2« )شرکت کننده شماره است تاسف ی بس یجا و  دهند ی م امتحان

 

 نبود سواد آموزشی برخی معلمان در رابطه با فضای مجازی 

»برخی از معلمان سواد آموزش مجازی ندارند. نمی توانند یک فیلم با کیفیت بگیرند یا اعتماد به نفس کافی برای قرار گرفتن   

دوربین را ندارند وحتی چگونگی تنظیمات دوربین را نمی دانند. برخی ازهمکاران در برگه تدریس می کنند درحالیکه  درمقابل  

برای این شیوه نیاز به تخته وایت برد داریم و باید تخته وایت برد تهیه کنند و همه این موارد روی تدریس مجازی تاثیر می گذارند« 

 .  (12)شرکت کننده شماره 

 

 بازخورد مناسب برای دانش آموزان نبود 

  خود   ضعف  و   نقص  که  ی زمان  تنها  آموزاندانش. به نظر من  است  آموزاندانش  شرفتیپ  ی ها  عامل  نیبزرگتر  از  ی کی  بازخورد»

  ممکن  هم هنوز دهندی م ارائه  بازخورد آموزان دانش به یمجاز آموزش انیمرب کهیدرحال بدهند بهبود را خود توانندی نم  دانندی م را

 عقب  که  ی آموزان  دانش  از  ی برخ  در  تواندی م  امر  نیا  .دهند   حی توض  را  اتیجزئ  همه   تا  باشند  نداشته  آنها  با  کار  یبرا  ی کاف   وقت  است

« )شرکت کننده شماره  کنند  لیتکم  ی کاف   تیموفق  با  را  آموزش  دوره  توانندی نم  و   شود  یریادگ ی  ندیفرآ  در  شکاف  به  منجر  ماندند

۷). 

 

 سالمت معلمان به دلیل ساعات کار طوالنی باسیستم آموزشی هوشمند تهدید 

  هم   آن  آموزاندانش  به  یمجاز   آموزش  یراستا  در  همراه  ی گوش  و   تاپ  لپ  و   انهیرا  مثل  هوشمند   ی آموزش  ستمیس  با  کردن  کار»

  مشخص   اصال  نی ا  و   میدار  روز  در  یکار  ساعت  چند  واقعاً  میدانی نم  ما  و   انداخته  خطر  به  را  نیمعلم  ما  ی سالمت  ی طوالن  ساعات  در

  نمونه   مشکل  ی بررس  و   جواب  بدون  یآموزدانش  چیه  تا  ستمیس  یپا  مینیشیم  و   میزن  ی م  مون  یزندگ  و   کار  از  واقعا  امونیبعض  ستین

 در  ما  کار  یدشوار  .فتهیب  خطر  به....(    و   اعصاب  ضعف  و   وزن  شی افزا  ،یی نایب  ضعف)  جمله  از   مون  ی سالمت  شده  باعث  هیقض  نیا  و 

  تا   شده  سبب  ناخواسته   یکار  ساعات  شیافزا  نیا   رایز  گذاشت  ریتاث  مان  ی خانوادگ  ی زندگ  در  ی حت  یی کرونا  سخت  تیوضع  نیا
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 چه  و   میدیکش  ی چ   دوره  نیدرا  معلمان  ما  که  دینفهم  کس  چیه.  میباش  آنها  به  خدمات  ارائه  و   خانواده  یاعضا   کنار  در  یکمتر  ساعت

 (. 9« )شرکت کننده شماره میکرد تحمل رو  دوشمون یرو  یبار

 

 مشکالت تولید محتوا 

 جذاب نبودن محتوا 

 ن یا در یحد  چه تا یدیتول یمحتوا است؟ دهید بی آس یمجاز یفضا  در آموزان دانش یریادگی ایآ) سوال به پاسخ در ی معلم

 : گفت ( داشته؟ ریتاث نهیزم

  لم یف   سیتدر  یبرا  من  باشد  جذاب  اندازه  چه  تا  کند  ی م  ارائه  را  آن  معلم  که  یی محتوا  کهنیا  به  دارد  ی بستگ  موضوع  نیا» 

 قهیدق   45  ایو   ساعت  مین  ندارد  ی لیتما  آموز  دانش  که  است   ی عیطب  بدهم  درس  ی صوت  صرفاً  صورت  به  بخواهم  اگر  چون  سازنمی م

 (.12کننده شماره « )شرکت داشت نخواهد ی وبازده است خارج آموز دانش حوصله از نیبنابرا دهد گوش را صوت

 

 عدم آموزش در زمینه تولید محتوا برای معلمان 

  معلمان   از  ی فرصت   نیچن  که  یحال  در  دارند  آموزش  به  ازین  ی آموزش  یها  پیکل  و  ویدیو   ساخت  یهاشنیکیاپل  ان معتقدندمعلم

  م یبساز  ییویدیو  و   م یریبگ  ادی را  درست  استفاده نحوه  تا  میکن  کار  آنقدر  ابزار   نیا با  خطا   و   آزمون  شکل  به  میمجبور   ما  و   شده  گرفته

 دیگو  ی م باره نیا در یگر ید معلم. ردیبگ قرار هم آموزاندانش  پسند مورد که

  ی تخصص  ستین  یا  ساده   کار  ی آموزش  یمحتوا  نی ا  هیته  و   است  متفاوت  ی حضور  کالس  یمحتوا  با  یمجاز  کالس  یمحتوا» 

 ی تخصص بر  عالوه کیالکترون  یمحتوا دیتول ندیآی نم  بر  آن پس از  انددهیند را الزم یهاآموزش  نکهیا لیدل به معلمان همه و  است

  قرار   و   شود  انجام  ی آموزش  یگروهها  توسط  دیبا  کیالکترون  یمحتوا  دیتول   نیبنابرا  است  مجهز  امکانات  ازمندین  و   است  برزمان  بودن

 (. 4«)شرکت کننده شماره دهد انجام را سیتدر مراحل ی تمام یی تنها به خودش ی معلم هر  که نباشد

 

 زمان بر بودن بارگذاری محتواهای تولید شده و ارسال در رسانه 

 یبرا  آموزان  دانش  و   معلمان   از  ی بعض  که  ی پرداخت  یباال   نه یهز  بر  عالوه  که:  شدند  متذکر(  نفر  20  از  نفر  1۸  )معلمان  تیاکثر

  شاد  برنامه در یریتصو ی صوت لیفا یبارگذار در اختالل و  شبکه آزاردهنده اریبس یکند  و  کنندی م پرداخت نترنتیا ی هابسته  هیته

  د یتول  و   یمجاز  شبکه   در  کار   اصول   به  معلمان  ی برخ  تسلط  عدم  و   شود   ی م  آنها  نیوالد  و   ییابتدا  آموزان  دانش  ی دلسرد  موجب

 . است داشته نگه دور مطلوب سیتدر یاجرا از را توانمند معلمان ها، هنجار  ی برخ نیهمچن و  ی کیالکترون  یمحتوا

 

 مشکالت سازمانی 

 انتظارات بیش از حد از طریق سازمان های ناظر  

 :دیگوی م باره نیا در ی معلم شدی م اعمال آنها بر که بود ید یشد نظارت :کردند مطرح معلمان ی برخ که ی مسائل جمله از

 ی م من  کار   به  یادیز  راداتیا  هستند  عضو   ی آموزش ناظر  و   سرگروه  مدرسه،   معاونان  ر،یمد)  شاد   برنامه  در   من  کالس   گروه  در»

  مو  به  مو عوامل ی تمام دارند انتظار و  دهندی م ارائه کار  شدن بهتر یبرا یی ها ه یتوص و  ها یی راهنما خودشان نظر از کدام هر و  رندیگ

 چیوه  دارند را خودشان گاهیجا در تخصص کدام هر که مدرسه کادر و شود اعتماد شتریب معلمان به است  بهتر من نظر به شود انجام
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 و   مقطع  یکار  ظرافت  به  توجه  با  معلم  هر  بدهند  اجازه  و   باشند  داشته  نهیزم  نیا  در  یکمتر  دخالت  کنندی نم  درک  را  نیمعلم  کدام

 (. 3)شرکت کننده شماره « بدهد انجام را کارش  خودش سیتدر وهیش

 

 ضمن خدمت معلمان در ارتباط با آموزش رسانه ای عدم رسیدگی به آموزش های  

  :دیگو ی م باره نیا در ی معلم

 یمجاز  صورت  به  ای ب  ندیگو  ی م  فرد  نیا  به  حاال  نکرده  استفاده  هوشمند  ی گوش  از  حال  به  تا  سیتدر  سابقه  سال  25  با  من  همکار»

  چ یه مطلقاً کنم ی م  دیتاک مطلقاً که ی ط یشرا در  هم آن و  شودی م مشکل دچار خدا بنده که  است مشخص  کامال و  بده انجام سیتدر

 ابطهر در معلمان آموزش یبرا خدمت ضمن یها دوره) هادوره یبرگزار جهت در پرورش و آموزش اداره طرف  از  ی تیحما گونه

  جوان  معلمان  و   شودی نم  سابقه  با  معلمان  شامل  تنها  مشکل  نیا  است  ذکر  به  الزم  نگرفته  صورت  (هوشمند  آموزش  تمیسس  با  کار  با

 (. 1۷« )شرکت کننده شماره هستند روبرو  ی مسائل نیچن با هم در

 

 مشکالت مربوط به ارزشیابی 

 عدم توجه به قدرت تحلیل در یادگیری 

 از  ی برخ  یبرا  ندهده  سازمان  خود  ی ریادگی  و   یریادگی  سرعت  میتنظ   یی توانا  :ندیگو  ی م  اتفاق   به  بیقر  معلمان  تیاکثر

  داشتن   بدون  توانندی نم  آنها  از   ی برخ  هستند  خوب  ی سازمانده  خود   در  افراد   از  ی برخ  که  ی حال   در   است  فاجعه  مانند  آموزاندانش

  مهلت   داشتن  حال  ن یع  در  اما  ؛ دهند  انجام  را  کار  نیا  توانند  ی م  زین  ی برخ  .دهند   انجام  را  خود فیتکال  معلم  طرف  از  مشخص  مهلت

  یریادگی  در  لیتحل  قدرت  با  ارتباط  در  نیبنابرا.  کندی م  شتریب   را  آنها  زهیانگ  و   رایز  دهند  انجام  بهتر  را  کار  شود  ی م  باعث  مشخص

 .بود زین معلمان یسو از آموزان دانش یفرد یها تفاوت متوجه دیبا

 

 عدم وقت گذاری برخی معلمان به امرتدریس و ارزشیابی 

  به   صرفاً  و   کنند  ی خال  شانه   تیمسئول  از  معلمان  از  ی برخ   شده  باعث  یمجاز  ی فضا  در  سیتدر  که  داشتند  ذعانا  معلمان  ی برخ

 اصال  رو    درسش  ما   همکاران  از  ی ک»ی:  دیگو  ی م  باره  نیا  در  ی معلم  کنند  اکتفا  یکاغذ  مداد  برگه  و   آماده  پیکل  تا  چند  ارسال

  نظر به داره انتظار ی کالس تیفعال صورت  به  را دست ی مابق آموزان دانش از و  کنهیم مشخص  رو  درس عنوان فقط و  کنهینم سیتدر

)شرکت کننده  «  داره  دهنده  سازمان  شیپ  با  سیتدر  به  ازی ن  و   ستین  ی درست  کار  اصالً  یی ابتدا  حساس  دوره  در  مخصوصاً  وهیش  نیا  من

 (. 15شماره 

 

 نبود بازده درپایه اول ابتدایی درآموزش مجازی 

 : دیگوی م ی معلم

  نداشته   ی بازده  عنوان  چیه  به  دهیند  را  معلم  و   ستین   آشنا  مدرسه   طیمح   با  آموز  دانش  نکهیا  لیدل  به  اول  هیپا  یبرا  نیآنال  سیتدر»

  ی آموزش  یفضا  و   مدرسه   طیمح   از  ی درک  چگونهیه  آموزدانش  و   است   دیجد  و   شده  متفاوت  گذشته  با  سیتدر  روش  داشت  نخواهد  و 

« ستین  مناسب  وجه  چیه  به  نیبنابرا  بدهد  درس  فرزندش  به  معلم  همانند  تواند  ی نم  آموز  دانش  یایاول  موارد  از  ی لیخ  در  .ندارد

 (. 2)شرکت کننده شماره 
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 یریگ جهینت و  بحث

باتوجه به اهداف نظام تعلیم و تربیت در خصوص افزایش کیفیت یادگیری دانش آموزان و رشد علمی و فرهنگی آنان در سیستم 

آموزش و پرورش، پژوهش حاضر با هدف بررسی و واکاوی تجارب معلمان از چالش ها و مشکالت تدریس در فضای مجازی  

های اجتماعی )شاد( انجام گرفت. از دیدگاه معلمان شرکت کننده، آنچه به    دوره ابتدایی ناشی از شیوع ویروس کرونا در شبکه 

  مشکالت ؛  معلمان  به  مربوط  مشکالت؛  آموزان  دانش  و  ن یوالد  به  مربوطمضمون اصلی )مشکالت    5عنوان چالش شناسایی شد در  

؛  در دانش آموزان  ی لیتحص  زهیکاهش انگزیر مضمون )  16ی( و  ابیارزش  مشکالتو    سازمان  به  مربوط  مشکالت؛  محتوا  دیتول  به  مربوط

ی؛  مجاز  یدانش آموزان به فضا  ی وابستگ؛  نیدر والد  ینبود سواد رسانه ا ی؛  در آموزش مجاز ی لیرغبت تحص  رقرارگرفتنیتحت تاث

ی؛ مجاز  یمعلمان در رابطه با فضا  یبرخ  ی نبود سواد آموزشی؛  آموزش مجاز  مشکالت دامنه دار تقلب تا به سخره گرفتن معلمان در

جذاب  ؛  هوشمند  ی آموزش  ستم یبا س  ی ساعات کار طوالن  ل یسالمت معلمان به دل  د یتهد؛  دانش آموزان  ینبود بازخورد مناسب برا

؛  شده و ارسال در رسانه  دیتول  یمحتواها  یزمان بر بودن بارگذار؛  محتوا برامعلمان  دیتول  ی  نه یعدم آموزش در زم؛  نبودن محتوا

ی؛  رسانه ا  ضمن خدمت معلمان در ارتباط با آموزش  یبه آموزش ها   ی دگیعدم رس؛  ناظر  یسازمان ها  قیاز حد از طر  شیانتظارات ب

 یی اول ابتدا  ی   هینبود بازده درپای؛  ابیارز  و   سیتدر  معلمان به امر  ی برخ  ی عدم وقت گذاری؛  ر یادگیدر    ل یعدم توجه به قدرت تحل

 ی( طبقه بندی شد. درآموزش مجاز

در ارتباط با چالش های آموزش مجازی، اولین چالش مطرح شده در این مطالعه، مشکالت مربوط به والدین و دانش آموزان 

ی،  در آموزش مجاز  ی لیرغبت تحص  گرفتن  قرار  ریتحت تاث،  در دانش آموزان  ی لیتحص  زهیکاهش انگبود که حاوی چهار مضمون 

ی بود. یافته های پژوهش حاضر با یافته های پژوهش عباسی مجاز ی دانش آموزان به فضا ی وابستگو  نیدر والد یانه انبود سواد رس

(، حاجی و همکاران  1399(، سلیمی و فردین )1399(، محمدی و همکاران )1400(، مصیبی اردکانی و همکاران )1399و همکاران )

( در مطالعه خود با عنوان چالش ها و فرصت های برنامه شاد، بیان 1399کاران)( همسو می باشد؛ به طوریکه عباسی و هم1400)

 اران کمحمدی و هم داشتند که از جمله چالش های معلمان در برنامه شاد بی انگیزگی دانش آموزان و وابستگی آنها به اینترنت است.  

 و بیلدین اری مناسب واکر دوره کرونا، عدم همآموزش مجازی د پژوهش خود نشان دادند که یکی از چالش های نیز در (1399)

نتایج پژوهش شیبانی فر )  .باشد  آموزان می   شی دانگانگیز ( ناهمسو است؛ به طوریکه نتایج پژوهش شیبانی فر 1400این یافته با 

( نشان داد که یادگیری سیار که از طریق فناوری های نوین انجام می شود تاثیر به سزایی در شکل گیری انگیزه دارد و می  1400)

محـیط یـادگیری تبیین این یافته، می توان گفت آموزش الکترونیکی،    تواند بی انگیزگی دانش آموزان از مدرسه را کاهش دهد. در

در واقع این شیوه از آموزش، محرکهایی    به فرایند آموزش می گردد.   را پویا و جذاب می سازد، و از این طریق سبب جذب فراگیران

انگیـزه تحصیلی فراگیران نسبت به یادگیری  و از این طریق سبب افـزایش    ش و یادگیری را بهبود می بخشدزرا دارد که فرایند آمو

و دانش آموزانی که دارای انگیزه هستند می توانند بر موقعیت اثر بگذارند و پیشرفت تحصیلی بیشتری داشته باشند و دانش  می شود

از چالش آموزش امر تحصیل فراهم می کنند و در شرایطی می توان  انگیزه، زمینه شکست خود را در  مجازی به   آموزان بدون 

 سالمت عبور کرد که همه ذینفعان در آموزش از جمله والدین در امر تدریس دانش آموزان همکاری و مساعدت داشته باشند. 

دومین دسته از مشکالت شناسایی شده آموزش فضای مجازی، مشکالت مربوط به خود معلمان بود. این یافته با نتایج پژوهش 

( همسو می باشد؛  ذیل این مضمون، 1399(، محمدی و همکاران )1399، عباسی و همکاران )(1400مصیبی اردکانی و همکاران )

معلمان در رابطه   ی برخ  ی نبود سواد آموزشی،  آموزش مجاز  مشکالت دامنه دار تقلب تا به سخره گرفتن معلمان درچالش هایی مثل  

  ی مقاومت مدرسان برا ران،یفراگی ریادگی تیفیک ی ابیرز ا یو ساختار آن، دشوار یمجاز طیبا مح  یی عدم آشنای که مجاز یبا فضا

مان علمین همچند. شوی مدرسان را شامل م یحجم کار  شی افزا ت،ینها  و در  ی سنت یابیارز یها وه یش رییو تغ یورود به عصر فنآور
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و    ادیآن هم از جانب افراد زین حجم از انتظارات و دخالت  از ا  شـود ی  که در برنامه شاد بر کار آنها م  یدیارت شدظ با اشاره به ن

آنهـا   قـتیقح. در  نـدینمای  م  ی خود تلق   یبرا  ی اساس  لش چا   کیآن را بـه عنـوان    کـرده انـد و   حتی متخصص ابراز نـارا  ریها غگا

ی  هـا  که در دهه  باشدی  م  ی زرسبا  ردیکبا رو   ظارتهمان ن  شودی  ها م  برکار آن  یمجاز  یفضا کـه در    ی رتظااعتقـاد دارنـد کـه ن

ین  رت، اظانوع نین  اویژگی های    . ازـردگی  ی لمان انجـام نمـعم  شرفتیو پ  یی راهنما  دف ارت با هظ شده است و ن  منسوخذشـته  گ

( نشان 1399. عباسی و همکاران )ـردگی  ی مـ  انجـامـم و نقـد او  علکـار م  یشو صرفا جهت تفت  یا  رفهح  ریافراد غ  قطریاست که از

دادند که از مشکالت معلمان، سلب قدرت نظارت از آنان، دشوار بودن سنجش یادگیری واقعی دانش آموزان، بی انگیزگی معلمان  

انی  برای افزایش و ارتقای سواد رسانه ای، عدم وقت گذاری برخی معلمان به امر تدریس و ارزیابی هستند. نتایج پژوهش مصیبی ادرک

مشکل شناسایی شده در حوزه آموزش مجازی در محیط شاد، یکی مشکالت مربوط به معلمان   5( نشان داد که از  1400و همکاران )

تعامل کمتر با   آنان،فراهم نبودن امکانات فناوری برای  ، آموزان  دانش   عدم توانایی نظارت کامل بربود که معلمان با مشکالتی چون  

مواردی مانند خستگی و عدم تسلط   خود ژوهشنیز در پ( 1399درگیر بودند. محمدی و همکاران )موزشی مدیر و دیگر مسؤولین آ

ت آموزش مجازی در دوره پاندمی کرونا عنوان کرده  کالت را از مش الامعت   ات و طارتبا  حذفهای جدید آموزش و    لمان به روشعم

سالمت   د یتهدبه دلیل سلب نظارت از معلمان،  دانش آموزان یبازخورد مناسب برانبود در تبیین این یافته می توان گفت که  .بودند

باعث شده که معلمان همیشه در این تفکر باشند که چگونه در فضای    هوشمند   ی آموزش  ستمیبا س  ی ساعات کار طوالن  لیمعلمان به دل

ب برای دانش آموزان فراهم نشود و همچنین برخی  مجازی رفتار و تدریس کنند که مورد تمسخر دانش آموزانشان و حتی زمینه تقل

معلمان با نحوه کار با فضای مجازی آشنایی ندارند مثل کار با دوربین و نرم افزار که باعث می شود بازخورد الزم را نتوانند به دانش  

ی کند و وقت زیادی از زندگی  آموز بدهند. کار طوالنی با سیستم آموزشی سالمتی معلمان از جمله ضعف بینایی و ... را تهدید م

 خود را جهت پاسخ گویی به همه دانش آموزان می گذرانند که مورد قبول خانواده آن ها نیست. 

بود که باعث به وجود    محتوا  دیمربوط به تول  شناسایی شده از دیدگاه معلمان شرکت کننده، چالش های  مشکالتسومین بعد  

  ی محتواها   یزمان بر بودن بارگذارو    معلمانی  محتوا برا  دیتول  نهیعدم آموزش در زم،  جذاب نبودن محتواآمدن چالش هایی چون  

( همسو است. جوادی و همکاران  139۷شده است. این یافته با نتایج پژوهش جوادی، رسولی و نظری )  شده و ارسال در رسانه دیتول

ن دشوار بود و آنان را به شدت خسته می کرد و زمینه ( در پژوهش خود دریافت که تهیه هر روز محتوای آموزشی برای معلما139۷)

فرسودگی شغلی آنان را فراهم می نمود. در تبیین این یافته می توان گفت که اساس تدریس در تعلیم و تربیت بر داشتن محتوا است.  

است که تهیه این محتوای   داشتن محتوای خوب و جذاب از عوامل موثر بر جذب دانش آموزان و عامل اصلی تسهیل فرایند یادگیری

آموزشی چند زسانه ای در فضای مجازی و آموزش الکترونیکی علیرغم مزیت های وافر آن نیازمند مهارت ها و توانایی های خاصی 

است که تمامی معلمان دارای این توانایی نیستند و در تهیه این محتوای آموزشی دچار مشکل می شوند که این امر بر انگیزه، غرور،  

 کیفیت تدریس و عزت نفس معلمان تاثیر گذار است و از این جهت معلمان را با مشکالت فرسودگی شغلی مواجه ساخته است.  

  ق یاز حد از طر  شیانتظارات بو ارزشیابی به ترتیب چالش های    مربوط به سازمان  ، چالش هایمشکالتچهارمین و پنجمین  بعد  

ی از زیر مضمون های چالش رسانه ا  ضمن خدمت معلمان در ارتباط با آموزش  یها  به آموزش  ی دگیعدم رسو    ناظر  یسازمان ها

مان  علم( همسو می باشد. در یافته پژوهش حاضر،  1400مربوط به سازمان می باشد. این یافته با نتایج پژوهش حاجی و همکاران )

  کند ی نم ی ش چنداناللمان، تعو مهارت م شدان کردنو بـه روز    ی ـیافزا شتقد بودند که سازمان آموزش پـرورش درجهـت دانـعم

  ی ها  نشان داده، سازمان  زیت نطالعاندارد. م  ی چندان مثبت  یذارگ ریکار آنها تأث  یرو مـان بـر  علم  یـزار شـده بـراگبر  ی هـا  و دوره

 قطریاز  مداومکارکناشان را بـه صـورت  شو دان طالعاتا دیبا دهدی ه رخ معکه در جام  ی راتیینماندن از تغ عقب یبـرا ی آموزشـ

پس از شیوع کرونا مدارس (. در تبیین این یافته می توان گفت که 13۸6)رئوفی،  نـدیخـدمت کارآمـد بـه روز نمان ضم یها دوره
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 مجازی نیازمندمستقیم و سنتی روی کار آمد. آموزش    در آمدند و آموزش بر خط و مجازی به جای آموزش  به حالت نیمه تعطیل

حتی در شهرها    .یک میزان از این زیر ساخت و امکانات بهره مند نیستند  داشتن زیر ساخت و امکانات متنوعی است که تمام کشور به

که فقط    توان گفت  اما نمی .  همراه اندروید ندارند چه برسد مدارس عشایری و روستایی   ها حتی یک تلفن  هم بسیاری از خانواده

برای همه اقشار جامعه    های زندگی را  ناشی از آن، فرصت بازاندیشی ارکان و جلوه   ل داشته است. کرونا و قرنطینگی چالش به دنبا

 شود. از نظر مشارکت   فراهم می   گمان به دنبال هر تغییر و نوآوری فرصت هایی هم  است. بی   های مختلف فراهم کرده  و سازمان

فراهم  داشته است. همین که زمینۀ تغییر را ا در سطح کالن، میانی و خرد به دنبالهایی ر کرونا فرصت کنندگان این پژوهش، شیوع

توجه داشته    موزش مجازی و بر خطآ  ریزی راهبردی بیفتند و به    برنامه  شده است تا سیاستگذاران نظام آموزشی به فکر  کرده، باعث

همچنین فرصت هایی را   و   (سطح میانی )شود  خلق می نوآوری آموزشی جدید دارد   ، و فرصت آموزش برابر و (سطح کالن)باشند 

 . فراهم کرده است (سطح خرد)ها   خانواده آموزان و  برای معلمان، دانش

اول    هیپا  نبود بازده دری و  ابیارز  و   سیمعلمان به امرتدر  ی برخ  یعدم وقت گذارو    یری ادگیدر    لیعدم توجه به قدرت تحل 

(، عباسی  1400مضمون های بعد ارزشیابی می باشند.  این یافته با نتایج پژوهش حاجی و همکاران )ی از زیر  درآموزش مجاز  یی ابتدا

معلمان مطرح کردند:   ی که برخ  ی مسائل ( همسو است. براساس یافته های پژوهش،1399( و محمدی و همکاران )1399و همکاران )

ه این موضوع برمی گردد به عدم برگزاری آموزش ضمن  ک  شدی بر آنها اعمال م  در گروه های تدریس  بود که  یدینظارت شد

خدمت معلمان در خصوص سواد رسانه معلمان به خصوص معلمان با سابقه که چندان آشنایی با عصر ارتباطات ندارند. در خصوص  

آماده جهت  ارزشیابی در فضای مجازی برخی معلمان وقت کافی برای تدریس و ارزشیابی صرف نمی کنند و بیشتر از محتواهای  

لمان مشارکت کننده  عم ( در پژوهش خود بیان کردند که  1400تدریس استفاده می کنند که بازده الزم را ندارند. حاجی و همکاران )

ای اینژوهشپ  ندر  علـت  به  داشتند  اعتقاد   ـه ک، 

ن عملظ توانایی  بر  دقیق  دانکارت  ندارند    شرد  را  نمی لآموزان  ا  ذا  درسـتی  بـه  را  آنهـا   رزشـیابیتوانند 

همچنی و  م   نکنند  اسـت عآنها  شده  تبدیل  مجازی  فضای  در  شایع  پدیده  به  نیز  تقلب  که  بودند   تقد 

دان  از  درستی  ارزشیابی  توانند  نمی  چون  دهند    شو  انجام  نمی لآموزان  نیـز  ذا  کاربردی  بازخورد   توانند 

د دهند.  ارائه  آنها  مشـلبه  برای  آنها  دیگر  دادن  ک یل  در  مناسـبل  مشـ  ، بازخوردهـای  خـود کالبـه   ت 

می  باز  شاد  مگر  برنامه  در  چـالعااط دد.  مـورد  در  کـه  انجـام  لشتی  مجـازی  فضـای  در  تـدریس   هـای 

  که در شب  سیتدر  یها  یها  لشاز چا  یکی   (1399  )رانکا و هم  ی عباس .ت ارزشیابی و بازخورد نیز اشاره شده استکال رفته به مشگ

  و تکالیف   ها   تعالی انجــام ف   ی نــیعــدم مشــاهده ع  ــزین(  1399همکاران )  و   ی . محمـد دانندی  و بازخورد م  ی ابیت ارزشکالشاد را مش 

. در تبیین این یافته می توان گفت که ارزشیابی  دانسته بودند  یمجاز  یت آموزش در فضاکاللمان را از مشعآموزان توسط م  شدان

برنامه درسی در آموزش های مجازی نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است ولی برخالف آموزش  به عنوان یکی از عناصر اصلی  

های حضوری، ارزشیابی در فضای مجازی ماهیت متفاوتی دارد و معلمان مجبور هستند که ارزشیابی خود را به شکلی انجام دهند  

ثر برسد و امکان سو استفاده از آن فراهم نباشد؛ از این روی که امکان تقلب دانش آموزان به حداقل و میزان اطمینان آن به حداک

 یکی از دغدغه های معلمان کیفیت و سالمت ارزشیابی است.

براساس یافته های پژوهش حاضر و مشکالتی که از طریق مصاحبه با معلمان در مورد آموزش مجازی )برنامه شاد( شناسایی  

بیشتر از فضای آموزش مجازی برای معلمان و مدیران و مسئوالن امر ارائه می گردد.  گردید، پیشنهادهای زیر جهت بهره وری هرچه  

این پیشنهادها عبارتند از: برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی برای والدین در زمینه شاد و تمامی فعالیت هایی که در شاد وجود 

بتوانند با آزادی کامل و آزامش خاطر مثل کالس درس در    دارد. نظارت برکار معلمان و افزایش حیطه عمل و اختیارات آنها تا
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محیط شاد نیز فعالیت کنند. حمایت مادی کلیه سازمان های آموزشی جهت بهتر برگزار نمودن کالس های آموزش مجازی به دانش 

آموزش مجازی و ارائه آموزان توسط معلمان. برگزاری کارگاه های آموزشی جهت توانمند سازی معلمان در استفاده از شبکه های  

 خدمات اثربخش به دانش آموزان و گاهی ارشاد و هدایت والدین.
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 منابع

( تجارب  1400البرزی، محبوبه؛ محمدی، مهدی؛ ناصری جهرمی، رضا؛ صفری، مریم؛ میرغفاری، فاطمه ) -

مطالعات آموزش و معلمان دوره ابتدائی از چالش های تغییر آموزش سنتی به آموزش مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا،  
 32-19(: 1) 13، یادگیری

 ،ی تحقیق کیفی و آمیخته؛ رویکردهای متداول در علوم رفتاریای بر روشها مقدمه( 1393)  بازرگان، عباس -

 تهـران، انتشـارات دیدار، چاپ اول

  ی فضا   در  آموزش   مشکالت   یی بازنما  (1400)  حدیقه  آذر،  یمحمد  مژگان؛   مهر،  ی محمد  جمال؛  ،ی اجح -

  در   ارتباطات  و   اطالعات   یآور   فن  هینشر  ی،شناس  داریپد  مطالعه   کی:  کرونا  ی پاندم  دوره  در  شاد   برنامه  از  استفاده  با  یمجاز
 1۷4-153 :(3)11ی تیترب علوم

( عوامل موثر بر فرسودگی شغلی معلم، مجله 139۷جوادی، رحم خدا؛ رسولی، محسن؛ نظری، علی محمد ) -

 52-5۸(:  3) 2رشد معلم، 

 و   ها  برفرصت  دیتأک  با  ،یمجاز  آموزش  در  کرونا  روسیو   نقش(  1399سلیمی، سمانه؛ فردین، محمدعلی ) -

 60- 49:  (30) ۸، یمجاز و  ی آموزشگاه یریادگی در پژوهش هینشر ،ها چالش

تجربه آموزش الکترونیکی در نظام (  139۸)   شریفی، محمد؛ فتح آبادی، جلیل؛ شکری، امید، پاکدامن، شهال  -

 پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و  ،یآموزش حضور  فرا تحلیل اثربخشی آموزش الکترونیکی در مقایسه با آموزشی ایران؛

 9-24(: 1)۷، مجازی

های آموزش مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا در مقطع   مشکالت و چالش(  1400شیبانی فر، رضا ) -

 65-۸0(: 26)۷، آموزش پژوهی ، ابتدایی 

نی بر اثر بخشی آموزش مبت(  139۷)نورعلی    صالحی نژاد، نسرین؛ درتارج، فریبرز؛ سیف، علی اکبر، فرخی، -

 پژوهش در یادگیری  م،آموزان دختر پایه هشت  دانش  ای ساخت نقش ذهنی بر سرعت پردازش اطالعات در  رسانه  افزار چند  نرم

   9-26(: 1)16، آموزشگاهی و مجازی

  و   ها  فرصت  از  یی ابتدا  دوره  معلمان  ستهیز  تجربه(،1399عباسی، فهیمه؛ حجازی، الهه؛ حکیم زاده، رضوان ) -

(  3) ۸، فصلنامه علمی تدریس پژوهی ی، دارشناسی پد مطالعه کی(: شاد) آموزان دانشی آموزش  شبکه در سیتدر یها چالش

:24-1 

؛ راهنمای عملی طراحی برنامه آموزشی مبتنی بر وب  (13۸۸شیرین )  عالیخانی،، سهیال؛  برومندشهال،    علیاری، -

 ۷5 -۸9:  (1)9، مجله دانشکده پرستاری ارتش

مهدی؛  محمد - فهیمه؛  کشاورزی،  راحیل؛  جهرمی  ناصری،  جهرمی،  ناصری  رضا؛  زهرا؛  پ  حسامی،   ور، 

  آموزش   یها  چالش  از  یی ابتدا  اول  دوره  آموزان  دانش  نیوالد  تجارب(، واکاوی  1399ی، شیما )میابراهی، فاطمه؛  رغفاریم

 101-۷4(: 1)40، پژوهش های تربیتی ، کرونا روسیو  وعیش زمان  در ی اجتماع یها  شبکه با یمجاز

 چالشی  بررس(  13۸۷محمودی، جعفر؛ نالچیگر، سروش؛ ابراهیمی، سید بابک؛ صادقی مقدم، محمدرضا ) -

 62-69(:۷)2۷،نوآوری های آموزشی فصلنامه ر، کشو  در هوشمند مدارس توسعهی ها

فاطمه ) - یاسر؛ بهجتی ادرکانی،  میرصالح،  ملیحه؛ رضاپور  های    مشکالت و چالش(  1400مصیبی اردکانی، 

 65-۸0(: 2۷)۷، آموزش پژوهی ، آموزش مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا در مقطع ابتدایی 

کرونا (  1399ویا )خوش خواهش، ر  اب؛هتعسکری، م  ؛حمد جوادحیدری آبروان، م  ؛رگسمیرانی سرگزی، ن -

 . دومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره. پادوا ایتالیا، در ایران  و چالش های آموزش مجازی
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