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 مطالعه قوم نگاری در فضای شبکه شاد: بین والدین و معلم تعامالت حاکم  بررسی

 4، هادی پورشافعی 3، محمدعلی رستمی نژاد 2، فائزه سورگی 1محمد اکبری بورنگ

 8/1401/ 18پذیرش:                       30/5/1401دریافت:

 چکیده

  وع ی. با توجه به شموفق است.   ی آموزش  ستم یس  کیدو نهاد از عناصر    نیکه تعامل ا  گرندیکدی مکمل    ی تیخانه و مدرسه دو نهاد ترب

  ی هاست. مقالشده  ل یاز ارتباط خانه و مدرسه تبد  ی ه بخشبنیز  و معلم    نیوالد  یمجاز  ل شدن آموزش، تعام  یکرونا و مجاز  روسیو 

جامعه  .  استپرداخته  ، یآموزش مجاز  ی رسم  یعنوان فضاشبکه شاد به   یو معلم در فضا   نیوالد  نیتعامالت حاکم ب  ی بررس  هحاضر ب

 ه یپا  ی درسگروه    10  ،نگاریقوم  وهیاز ش  یریگپژوهش  با بهره  نیا پژوهش شامل ده گروه درسی و معلمین این کالس ها بوده است.  

شش ماه مطالعه   ی ب یدر مدت تقر  ، و معلم  ن یوالد  نیب  یرا از منظر تعامالت مجازدر شبکه شاد  شهر بیرجند را    ییاول و دوم ابتدا

عمل  به نیو آنال  نیآفال  یهاده کالس در فواصل مختلف مصاحبه  نیا نیبا معلم پژوهش، ی دان یدر خالل کار مهمچنین است.  کرده

قرار    لیتحلو هیمورد تجز  maxQdaافزار  در نرم  افته،یساختارمه یمشاهده و مصاحبه ن  وهیها از دو شداده  یرآو پس از جمع   است.آمده 

  درسی ریبوده که تعامالت غ درسی ریو غ درسی و معلمان در دو گونه تعامالت   نیوالد یها نشان داد که تعامالت مجازافتهیگرفتند. 

رغم مکمل دانستن تعامالت  ی ها علها نشان داد که آن کالس  نیا  نیاست. مصاحبه با معلمیافته   شیذشته افزاگ   هاینسبت به سال 

برقرار  ، یو حضور  یمجاز والد  یتعامالت حضور  یبه  تعامالت مجاز  نیبا  به  ب  ی نسبت  تعامالتدارند.    ی شتریرغبت  و    افزایش 

تعامالت مجاز  شیافزا  معتقدند مهم شوندگان  است. مصاحبه بوده  تتعامال   رییغنکته مهم درت  ،یمشارکت پدرها در    نیترپژوهش 

.  برشمردند آن  بی شدن احترام در ارتباطات و سوءبرداشت در تعامالت را از معابوده و کم  ایبا اول ت یمیصم ، یتعامالت مجاز تیمز

ثر بر  ؤعوامل م  ی و بررس   ی الت مجازدر خصوص تعام  نیوالد  دگاهید  ی به بررس  ی آت یهاگران در پژوهششود پژوهشی م  شنهادیپ

 تعامالت بپردازند. نیا

 . معلم، والدین، تعامالت مجازی، شبکه شاد، قوم نگاری مجازی کلید واژه ها:
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___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

 مقدمه 

که    (. اثبات شده2020،  1)آلوارز   شاخصی از کیفیت یک سیستم آموزشی است  و مشارکت والدین یک ضرورت آموزشی  

)حبیبی و سراوانی،  استدانش آموزان    پیشرفت تحصیلی عاملی اساسی برای  ر تحصیلی فرزندان،  و امووالدین در مدرسه    مشارکت

، 6ی الرا و ساراکوست؛  2011،  5، الندروس 2012،  4؛ جینس2008،  3؛ اسمیت 2001،  2؛ فان و چن1396؛ اکبری،  1394؛ آهی،  1390

معلمان منبع اصلی ارتباطات .  (2017،  7ویجایا )با معلمان است  ارتباط والدین  ،  والدین در مدرسه   جنبه ای مهم از این مشارکت (.  2019

روابط بین والدین و معلمان نقش مهمی در حفظ ارتباط بین خانه و مدرسه دانش ( و  2020،  8هستند )مینکه و وودفورددر مدارس  

(. لذا توجه  2010،  9وودز  است )کالرک، شریدان و   برای ایجاد مشارکت خانواده و مدرسه شرط اساسی و ضروری  و   آموزان دارد

 به تعامل والدین و معلم ضروری به نظر می رسد.  

می تواند تأثیرات مثبتی در افزایش پیشرفت   و  تعامل والدین و معلمان مزایای مختلفی برای دانش آموزان، معلمان و والدین دارد

( و  2019و همکاران،      10)لی  ا بهبود می بخشدنتایج دانش آموز ر. این تعامالت  تحصیلی و کاهش اضطراب یادگیری داشته باشد

  تسهیل رشد همه جانبه   و   رشد موفقیت آمیز(.  2016،  11)اختر در سطح مدرسه ضروری است  ، ثرموبرای دستیابی به اهداف آموزش  

پیامدهای این  با مدرسه و افزایش انگیزه پیشرفت از دیگر دانش آموزان(، سازگاری اولیه 2020و همکاران،  12دانش آموزان )ایوانوا 

 (.   2007، 13تعامالت است )هوگز و کووک 

در این مدل ها، والدین    .تعامالت والدین و معلم به عنوان یک مولفه، در مبانی نظری مشارکت والدین به کرات دیده می شود

، 14ن، جکسون و هیمر )بیلتو  و معلمان از قدرت مشترک برخوردارند و مسئولیت مشترک آموزش دانش آموزان را بر عهده می گیرند

؛ نقل در  1987اپستین ) .است   وتعامالت  شناسایی شده است ، ارتباطات   15تین سوالدین که توسط اپ  مشارکتاز مقوله های    (. 2018

خانه، )ج( مشارکت والدین    اب( ارتباطات مدرسه ب)الف( تعهدات اساسی،  )والدین را شناسایی کرد:    مشارکت( چهار نوع  2001فان،  

مدرسه )  در  در  دو  والدین  مشارکت  در خان  هایفعالیت(  در    یاطور گستردهبه  نیز  16برنر   فن  برونی  شناختبومنظریه   ه.یادگیری 

ی متداخل  هانظامی از  امجموعه از دیدگاه برون فر برنر، محیط رشد انسان،  ت.  شده اسمطالعات رابطه والدین و معلم به کار گرفته

، 18، میان نظام 17از: خرده نظام  اندعبارت میرمستق یغی مستقیم تا فاصله دور و هایاثرگذارزدیک و ی نهافاصلهاست که به ترتیب از 

هر یک از این سیستم ها به طور مستقل به رشد کودک کمک می کنند ، اما تعامل    (.1996)برون فن برنر،    20و کالن نظام  19برون نظام 

قا به طور  فرد دیگری می گذارد.  به  تأثیر منحصر  هنگامی که  آنها  نظامبل مالحظه ای،  به طور مشابه    خرده  و مدرسه  های خانه 

می  می کنند و روابط والدین و معلمان به راحتی رشد    سپریساماندهی می شوند، کودکان زمان راحت تری را بین این دو سیستم  

شش عامل تئوریکی مشارکت والدین    ( نیز1394؛ نقل در آهی،  2000)  21(. کول، لنگوا و مک ماهون2020)میکنه و وودفورد،    کند

نمایند: سه فاکتور مربوط به کمیت یا فراوانی رفتارهای والدین و سه فاکتور بعدی کیفیت مشارکت والدین را هدف را معرفی می 
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نظر قرار می  والدین را مد-قراردادند. اولین فاکتور فراوانی ارتباط والدین و معلّم است و اولین فاکتور کیفیت، کیفیت رابطه معلّم

 دهد. 

و  ی آموزش  دیجد ی ، راه ریاخ یدر سالها لیموبا ی استفاده از فناور عیگسترش سر نیو همچن 1990از دهه  نترنتیا  عیسراج رو 

فناوری    (.2015،  1)پاتریکاکو  دارد  آموزان  دانش  و   معلمان،    نیدر روابط والد  ی کرده است که نقش مهم  جادیرا ا  ی عامل ارتباط

  پیشرفت  (.2005،  2)گراهام کلی  ند برای تغییر تعامل اجتماعی و کمک به تقویت روابط بین معلمان و والدین بوده استابزاری قدرتم

 مجازی تبدیل شده اند  تعاملدر زمینه آموزش و زمینه های کاری به    تفن آوری مدرن و شبکه جهانی وب ، بسیاری از تعامال

هاکینن و  جاروال  ش2005،  3)بیمان،  بعالوه  آموزش (  داده،  تغییر  را  یادگیری  محیط  کرونا،  بیماری  شیوع  و  جهان  کنونی  رایط 

الکترونیکی را جایگزین آموزش در کالس و جز جدایی ناپذیر از فرایند یادگیری کرده است و تعامل والدین و معلم را به تعامل  

والدین و معلمان است که با قابلیت های رایانه های  منظور از تعامل مجازی در محیط آموزشی ، تعامل بین  مجازی تغییر داده است.  

سرعت،    ،فن آوری های دیجیتالی تعداد، دامنه، فرکانس.  (.2020،  4)پتراش و سیدوروا  مدرن و فناوری های اینترنتی تقویت می شود

)ویلیس    شده است مدرسه  زندهسا روابط ایجاد باعث ،بهبود یافته ارتباطات این که  کارایی و غنای اتصال های ممکن را افزایش داده

والدین و معلمان پشتیبانی می کند، زیرا این فرصت را برای انتشار    ارتباطترکیب مشارکت والدین با فناوری از    (2018،  5و اگزلی

، 6را آلزاید ، کورنگ و پا)  سریع و آسان انواع مختلف اطالعات در مورد پیشرفت دانش آموزان بین معلمان و والدین فراهم می کند

(. 2020)پتراش و سیدوروا،  استصرفه جویی در وقت برای والدین دانش آموزان   ت،تعامالشیوه از مزیت بدون شک این (. 2020

 7همراه است )بوفارد   لیباالتر و انتظارات باالتر از تحص  ی لیتحص  شرفتیبا پ  ی و کارکنان آموزش  نیوالد  نیب  ی تالیج یارتباط دهمچنین  

 ،2008 .) 

و برقراری یوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس و لزوم تداوم آموزش در سال تحصیلی، معلمان ناگزیر از ارائه آموزش  به دنبال ش

از کشوری به کشور دیگر متفاوت   ی،شوک آموزش  این واکنش کشورها در برابر  .های اجتماعی گردیدند  در شبکهتعامل با والدین  

  گیری از فضای مجازی و اینترنت بهترین موقعیت برای   طبیعتا بهرهو    را ادامه دادند  با این حال ، بیشتر کشورها سال تحصیلی  ،بود

کشور ایران نیز از این شرایط مستثنی نبوده و آموزش دانش آموزان را به صورت مجازی و   .ه، بودپوشش خال آموزشی ایجاد شد

مالت را زوم استفاده از شبکه مجازی شاد، شکل و نوع تعاو مدرسه تلویزیونی ادامه داد. گسترش و ل  8اغلب در بستر پیام رسان شاد 

معلمان    تغییرات قرار گرفته و به شیوه مجازی ادامه یافت.تعامالت والدین و معلمین نیز تحت تاثیر این    .به شکل مجازی دگرگون کرد 

رشد  همه گیری بیماری کرونا و    ا دهندموفقیت تحصیلی را ارتق  یکدیگر و با دانش آموزان،طریق تعامل با    تالش کردند ازو والدین  

ویژه رسانه های اجتماعی  اجتناب ناپذیر آنها توسط مدارس و    و   مداوم سریع فن آوری های تعاملی دیجیتال و موبایل، به  اتخاذ 

م و والدین و با نظر به اهمیت گسترده تعامالت معل .االتی را در مورد چگونگی تعامل والدین با معلمان ایجاد کرده استومعلمان، س

و کمیت   و معلمان  والدین  تعامالتدرک چگونگی  وجود شواهد متقن از اثربخشی این تعامالت در نتایج تحصیلی دانش آموزان،  

تواند به تسهیل این تعامالت کمک کرده و اطالعات مفیدی در اختیار دست اندرکاران می  ضرورت یافته و  ،این تعامالتو کیفیت 

؛ این در حالیست که تاکنون در پژوهش های انجام شده در  ای بهبود کیفیت و کمیت این تعامالت قرار دهدنظام آموزشی در راست

لذا پژوهش حاضر به بررسی تعامالت حاکم بین    ایران، این تعامالت در عرصه مجازی مورد بررسی و واکاوی قرار نگرفته است

صیلی حاضر، آموزش به صورت مجازی پیگیری می شود و تعامالت از والدین و معلمان پرداخته است و به سبب اینکه در سال تح 

مورد بررسی قرار    ،حیث مجازی اند، لذا این تعامالت در شبکه اجتماعی شاد که بستری رسمی برای برقراری این تعامالت است

امالت والدین و معلمین  تع  تغییراتبه  گونه شناسی تعامالت مجازی والدین و معلمین،    پژوهش حاضر ضمن بررسی   گرفته است.
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پرداخته نیز  تعامالت مجازیمزایای و معایب  و حضوری  یا استفاده از تعامالت مجازی و  درترجیح معلمین ، نسبت به سالیان گذشته 

   است.

 روش تحقیق 

پژوهش   . با توجه به این که هدفکیفی را اتخاذ کرده است   دبرای پرداختن صحیح و عمیق به هدف پژوهش رویکر  مقاله حاضر

این مهم به واسطه حضور و مشاهده طوالنی مدت در زمینه صورت می    و   حاضر بررسی تعامالت مجازی بین والدین و معلم بوده

قوم  از روش  از میان رویکرد های کیفی در پژوهش،    و از طرفی وابسته به بستر مطالعه یعنی شبکه دانش آموزش شاد است، لذا  دپذیر

شده است تا با حضور در زمینه پژوهش و مشاهده دقیق فعالیت ها به درک و برداشتی دقیق و صحیح مجازی بهره گرفته    نگاری

مجازی را می توان بهره گیری از  قوم نگارینسبت به روندهای در حال جریان در تعامالت مجازی معلم و والدین، دست پیدا کند. 

درک    ینگارقوم    قاتیتحق(.  1395ف کرد )مهدی زاده و اتابک؛  اصول و روش های مردم نگاری سنتی در محیط های آنالین تعری

، 1یو دول  ادو یآنتون)   دهد  ی ارائه م  دهیپد  ک یمناسب در مورد    ی اقدامات عمل  ی حرا به منظور طرا  تی جمع  کی  ستهیاز تجربه ز  ی قیعم

2017) . 

وش تحقیق کیفی مکمل برای جمع مبتنی بر ادغام سه ر  مجازی معرفی می کند که  قوم نگاری( الگویی برای  2004)  2سادبک

در پژوهش   .)اسناد آنالین و آفالین(  آوری داده ها است: مشاهدات آنالین، مصاحبه ها و تجزیه و تحلیل محتوای مواد تکمیلی 

  پیشنهادی سادبک انجام گرفته است بدین ترتیب که با مشاهده آنالین )مشاهده   حاضر نیز برای گردآوری داده ها با توجه به شیوه

( اطالعات ینبکه شاد(، تحلیل محتوای اسناد )پیام های صوتی و متنی گروه بین معلم و والدین( و مصاحبه )با معلمدر گروه های ش

 تحلیل داده ها آغاز شد. موردنیاز جمع آوری شد و فرایند 

ست. با توجه به مشارکت بیشتر شبکه شاد در پایه اول و دوم شهر بیرجند اپیام رسان  گروه های حاضر، قلمرو مطالعاتی پژوهش

  پایه های اول و دوم گروه های  و مشاهده پذیری و کشف بهتر تعامالت بین والدین و معلم،    تر در ابتدایی   والدین در پایه های پایین

ی هدفمند  شبکه دانش آموزی شاد با روش نمونه گیر  از میان گروه هایاز این رو  برای پژوهش حاضر انتخاب شد.    در پیام رسان شاد  

تا    1399به عنوان نمونه انتخاب و از تاریخ آذر ماه  از گرو ه های پایه اول و دوم در پیام رسان شاد  گروه    10از نوع در دسترس،  

گروه های مورد بررسی عبارتند از  قرار گرفت.    و تعامالت صوتی و متنی گروه مورد مشاهده وثبت  مورد بررسی   1400خرداد ماه  

گروه های مورد بررسی با  در  بعالوه  نفر،    24میانگین اعضا  « با  پایه دوم  »گروه    سه  ،نفر  25  میانگین اعضا  اول« باپایه    گروه »  هفت

داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته به صورت تماس تلفنی جمع آوری .  مصاحبه صورت گرفت  معلمین این کالس ها نیز

  2اطالعات گروه های کالسی و در جدول شماره    1در جدول شماره  قه به طور انجامید.  دقی  30  شد و به طور میانگین هر مصاحبه

 اطالعات مصاحبه شوندگان درج شده است.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Antoniadou & Dooly 
2 Sade-Beck 
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اطالعات مصاحبه شوندگان  .2جدول   

پایه مصاحبه  

 شونده 

سابقه  

 خدمت 
 مدرک تحصیلی 

سال  8 اول  لیسانس علوم تربیتی  

سال  8 اول  لیسانس علوم تربیتی  

سال  8 اول  
فوق لیسانس تحقیقات  

 آموزشی

سال  25 اول  فوق لیسانس ادبیات فارسی  

سال  13 اول  
فوق لیسانس برنامه ریزی  

رسید  

سال  22 اول  
فوق لیسانس روانشناسی  

 تربیتی

سال  13 اول  
فوق لیسانس روانشناسی  

 تربیتی

سال  9 دوم  لیسانس علوم تربیتی  

سال  8 دوم  لیسانس علوم تربیتی  

سال  9 دوم  
فوق لیسانس روانشناسی  

 تربیتی
 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

 . اطالعات گروه  ای کالسی1جدول  

پایه گروه 

 کالسی
 نو  مدرسه ت داد

 دولتی دخترانه 28 اول

 دولتی پسرانه 23 اول

  یئت امنایی دخترانه 23 اول

 18 اول
دولتی روستایی 

 )م تل (

 دولتی پسرانه  2 اول

  یئت امنایی پسرانه 31 اول

  یئت امنایی پسرانه  2 اول

  یئت امنایی دخترانه 25 دوم

  یئت امنایی دخترانه 25 دوم

  یئت امنایی دخترانه 22 دوم
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و برای کد گذاری داده های گردآوری شده   از سه مرحله کدگذاری باز، محوی و انتخابی استفادهجهت تجریه تحلیل داده ها 

بهره گرفته شد. در راستای اعتبار بخشی به دادهای کیفی جمع آوری شده از   maxQdaه از نرم افزار  ده و مصاحبهدر قالب مشا

ل گوبا  نکلنیروش  هومن،    1395)   1و  در  استفاده  1385نقل  است دش (  اه  مطابق  مالک:    نی.  چهار  لحاظ  از  مدنظر  مطالعه  روش 

 .  گرفت قرار ی موردبررس  5ی ریپذ دیئو تا   4یریو اتکاپذ ی، وابستگ 3یریپذ، انتقال 2یریاعتمادپذ

 

 یافته ها 

. این تم ها شده استدر بخش یافته ها، گونه شناسی هایی از الگوها و تم های اصلی تعامل والدین و معلمان در شبکه شاد ارائه 

چهار مقوله اصلی  است.های بدست آمده از روش مردم نگاری مجازی و بهره گیری از تکنیک های مشاهده و مصاحبه دادهبر پایه 

. این باشدمی از مشاهدات و مصاحبه ها با معلمین استخراج شد که به نوعی توصیف تعامالت والدین و معلمین در فضای مجازی  

چهار تم اصلی در این پژوهش عبارتند از: گونه شناسی تعامالت مجازی، شیوه تعامالت، تغییرات تعامالت و مزایا و معایب تعامالت  

ه شده است و در شکل  ها پرداخت  های زیرمجموعه آن  و مؤلفه  تم های اصلی ر ادامه به تحلیل و بررسی هریک از این  که دمجازی  

مصاحبه  های مستقیم و بعضی از    لقو  ن بـه مباحث توصیفی، نقلدبرای عینیت بخشیبه صورت خالصه نشان داده شده است.     1

 . ه استدذکر ش  ها مورد نظر این پژوهش، بـه ضمیمه توصیف شوندگان

 
 

 گونه شناسی تعامالت مجازی  .1

نتایج حاصل از مشاهدات گروه های کالسی و مصاحبه های معلمین بیانگر این است که تعامالت والدین و معلم در گروه های 

ت درسی در  مجازی در دو دسته عمده »تعامالت درسی« و » تعامالت غیردرسی« جای می گیرند. میزان کدهای تعلق گرفته به تعامال

مشاهدات کالسی و اذعان تمام مصاحبه شوندگان حاکی از این است که بخش غالب و عمده ای از تعامالت مجازی معلم و والدین  

  نیا  جیمطابق با نتا   این امر دور از انتظار نبوده است.را تعامالت درسی تشکیل می دهد که به دلیل شیوع غیرحضوری بودن مدارس  

و   نیکردند: الف( مشارکت والد  فیتعر  ی دو بعد اصل  یارتباطات خانواده و مدرسه را دارا  زی( ن2015)  6ن پژوهش، کیم و شریدا

 . ی و اجتماع ی لیتحص ،ی عاطف  یکه در جهت رشد مهارتها یی تهایدر روند آموزش ، و ب( فعال انیمرب

 
1  Lincoln & Guba 
2 Credibility  
3 Transferability  
4 Dependability  
5 Confirmability  
6 Kim & Sheridan 

ویژگی تعامالت مجازی

مزایا

معایب

شیوه تعامالت

مکمل بودن هر دو 
شیوه

ترجیح تعامالت 
حضوری به مجازی

ترجیح تعامالت 
مجازی به حضوری

تغییرات تعامالت

افزایش تعامالت

افزایش مشارکت 
پدرها

گونه شناسی تعامالت

تعامالت درسی

تعامالت غیردرسی

: مضامین است راج شده از مشا دات و مصاحبه  1شکل  

  ا
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 وضیح داده شده است:  در ادامه هرکدام از گونه های تعامالت شناسایی شده به همراه زیرمجموعه های آن ت

 الف( تعامالت درسی 

عمده ترین مباحث ارتباطی معلمین با والدین طبق مشاهدات گروه های کالسی و مصاحبه های والدین، تعامالت درسی یود. 

«، »اطالع  معلمان با والدین در زمینه های »درگیر کردن والدین در امور تحصیلی فرزندان«، »آموزش به والدین در زمینه امور تحصیلی 

یک  ،  رسانی ها«، »نظرستجی از والدین« و »تذکر های کالمی« در ارتباط بودند. نکته قابل توجه در مشاهدات گروه های کالسی 

سویه بودن این تعامالت درسی بود. در برخی از گروه های کالسی، امکان ارسال پیام قفل شده بود و تنها معلمین به ارائه مطالب 

 شخص و برقرار این تعامالت اقدام می کردند.  آموزشی در ساعتی م

در ادامه زیر مجموعه های تعامالت درسی حاصل از مشاهدات کالسی و تجزیه و تحلیل پیام های صوتی، تصویری و متنی 

 گروه های مورد بررسی شرح داده شده است: 

مین سعی داشتند  : مشاهدات گروه های کالسی نشان می دهد معلدرگیر کردن والدین در امور تحصیلی −

امور تحصیلی درگیر کنند. »درگیر کردن والدین در امور  در گروه های کالسی، از راه های گوناگون والدین را در 

تحصیلی« با درخواست فعالیت هایی از قبیل پرسش دروس، ثبت ساعت انجام تکالیف، نوشتن کاربرگ، ارزشیابی توسط  

رسال تصویر، ارسال تکالیف، مشاهده فیلم های آموزشی همراه دانش آموزان، والدین، بررسی ارزشیابی ها، امالی شب، ا

تقاضای برنامه ریزی کردن برای دانش آموز، اطالع دادن نقاط ضعف، تمرین در زمینه نقاط ضعف، تکمیل قرم و .....  

ی کالسی در این راستا ذکر در گروه های کالسی قابل مشاهده بود. به عنوان نمونه بخشی از پیام های ارسالی در گروه ها

 شده است:  

  خوب،  خوب، ی لیخ نیب خودتان و  داشتند مشکل  ی مبحث چه  در دیسیبنو میبرا لمیف  ارسال از بعد  شم یم ممنون : »1گروه کالسی  

 « .دیبده ازیامت تان  گل دختر به  تالش  به  ازین و  قبول قابل

  شروع  ساعت  ، بدهند  انجام تا  نیبد ها  بچه به مشخص زمان  کی در نیسیبنو ها بچه دفتر  در رو  سواالت  لطفا : »7گروه کالسی 

. موقع جواب دادن بچه ها دقت کافی داشته باشین که چه جوری حل  دیکن ارسال و  نیسیبنو دفتر  نییپا حتما رو  دادن جواب انیپا و 

 « می کنن، اگر ضعفی دارن در کدوم تمرین هست حتما یادداشت کنید و برای من ارسال کنید.

 خوانده  درست هم موارد ی بعض در و  دمید ی اشکاالت دیتشد تلفظ در.  بودم ی راض ها بچه عملکرد از کل در: »3روه کالسی گ

 درست  تلفظ  با  اما نداره  یرادیا  هستند  حفظ  از  سوره  ی کم   تعداد  اگر.   داشتند  ی اشکاالت  هم  ها  سوره  تلفظ  در.    کند  ی کم  اما  شد  ی م

 .« شود نیتمر و  داده قرار توجه مورد رو  موارد نیا  لطفا. بخوانند دیبا

همان طور که شواهد فوق نشان می دهد معلمین سعی می کنند والدین را در امور تحصیلی درگیر کنند بیشترین مورد مشاهده  

موزان شده در گروه های کالسی والدین پایه اول درگیری آنان در تکالیف دانش آموزان بود. زیر مقوله درگیری در تکالیف دانش آ

ذکر شده است. او ارتباط   (2008و گودال،    1؛ نقل در هریس 1992مطابق چهارمین نوع از درگیری والدین است که در مدل اپستین )

را یکی از انواع درگیری معرفی کرده که این نوع از درگیری شامل رسیدگی    ی یادگیری در خانههاتیفعالوالدین و مدرسه در مورد  

 2ی درسی است. این شکل از درگیری در امور تحصیلی فرزندان، نوعی است که گرونلیک و اسلوزک هاامهبرنبه تکلیف خانه و  

( نیز در بعد رفتاری مدل خود به آن اشاره کرده و کمک به انجام تکالیف از یکی از ابعاد درگیری 1394؛ نقل در آهی،  1994)

چه ذکر شد، یکی از موراد درگیری والدین، نظارت بر با توجه به آن اند. همچنین  والدین در امور تحصیلی فرزندان معرفی کرده 

، 3؛ نقل در بانسوال 1992)عنوان ناظر در مدل بلوم  دانش آموزان و اطالع رسانی از نقاط ضعف آنان به معلم بود. نقش والدین به

عنوان  والدین بهعرفی شده است. در این نقش  درگیری در امور تحصیلی، م  نهیدرزمبرای والدین    هانقشعنوان یکی از  نیز به  (2014

و این همان نقشی است که در این پژوهش، معلمین از والدین درخواست داشتند   کنندی م  نظارتپیشرفت کودک را  بر  تماشاگر،  

 که آن را اجرا کنند. 

 
1 Harris 
2 Grolnick & Slowiaczek 
3 Banswal 
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، مجازی بودن آموزش موجب  1400-1399: در سال تحصیلی  آموزش به والدین در زمینه امور تحصیلی −

شده بود در راستای کیفیت بخشی به آموزش بخش عمده ای از تعامالت مجازی بین والدین و معلمین، به آموزش والدین 

در زمینه امور تحصیلی اختصاص یابد. این تعامالت در جهت رفع اشکال، نحوه همکاری در منزل، آموزش مباحث درسی 

ی دانش آموزان بود. آموزش مباحث درسی عمده ترین مبحث به والدین و ارائه راهکاری هایی در زمینه پیشرفت درس

این بخش بود. هم در گروه های کالسی پایه اول و هم پایه دوم، معلمین آموزش های و نکاتی به عنوان مثال در مباحث 

ی، اختالالت یادگیری، آموزش نکات نشانه های چندشکلی فارسی و نشانه های استثنا، بخش خوانی قرآن، مباحث ریاض

 بیان اهداف کتاب و .... را ارائه  می دادند. بخشی از مشاهدات و مصاحبه های معلمین در این زمینه بیان شده است: 

تا خودشان بخش   دییبگو  سندی. اگر نتوانستند بنودی و بخش نکن  ی بچه ها صدا کش  یشب اصال برا  یدر امال : »1گروه کالسی  

بچه ها در خواندن و نوشتن، خواندن   شرفتیبارها گوشزد کردم. تنها راه پ بیجدول ترک یخواندن و امال یبرا من. سندیکنند و بنو

  شان   اشتباهات  ها  بچه   تا  گفتم  سال  لیاوا  که  کلمات  قلک  آن هم به صورت مستمر و هر روزه است..  بیشب از جدول ترک  یو امال

 « .است موثر اریبس امال تی تقو در بندازند  داخلش و  سندیبنو را

 ی داریثبت در حافظه د  یریادگیراه    وتنها.  دینکن  ی کلمات رو بخش وصدا کش  نیا:  در رابطه با اُ استثنا  ی نکات  : »2السی  گروه ک

کلمات رو به  نی ا  ریتصاو . رنیبگ  ادیوتکرار کنن تا  ننیبچه ها بب  نیچند وقت هرروز بذار یوبرا  دیسیکاغذ بنو یهست رو  یوبصر

 «.سنیکلمات امال بنو نیو هر روز از ا  نیبچسبون وارید

مبحث    ای  یند یفرا  یبود جمع ها  اتیاضیمبحث ر  شتریب  ی کیکه باهاشون در ارتباط بودم    ی موارد آموزش: »9مصاحبه شونده  

  م یکن  هیبچه ها توج میتا بتون دیبد حیما توض یگفتند برا ی ها رو خود مامان ها مشکل داشتند م نیبود که ا ی اضیر شیحدس و آزما

  مجدد  دیدی  حیتوضبرامون    رو   مبحث  نیا   خانم  دادنیم امیپ  ها  خانواده  از  ی بعض  درخواست  به  توجه  با  دیگه هم  مباحث  .دنیاگر پرس

 «.دادم یم حیتوض

  ی آموزش  مسائل  از   بخوام  اگر.  میکرد  ی م  صحبت  دیبا   نیوالد  با  که  بود  یادیز  مسائل  ی لیتحص  سال  طول  در  : »10مصاحبه شونده  

 ها   ی بعض  داشتند  مشکل  ساعت  مبحث  یتو  ای  داشتند  مشکل  ی قسمت  دو   یالگو  یتو  ها  بچه  مثال   بود  ی اضیر   درس  یتو  شتریب  بگم

  یتو  و   بخونن  صورت  دو   به  رو   ساعت  که  بود  نایا  ها  مشکل  عمدتا  و   بودند  مشکل  ددچار  ی کیتکن  و   یندیفرا  قیتفر  و   جمع  یتو

من این ها رو   .داشتند  مشکل  اما  بود  اورده  ی قستم  دو   ی الگو  مورد  در  کن  کامل   قسمت  کی  فقط  کتاب  نکهی ا  با  ی قستم  دو   یالگو

 برای والدین توضیح و آموزش میدادم«

شرایط تحصیلی امسال و غیرحضوری بودن آموزش ایجاب می کرد که والدین در نقش مربی و معلم ظاهر شوند لذا آموزش  

در مدل خود    (2014؛ نقل در بانسوال،  1992)وم  هایی از سمت والدین در راستای امور تحصیلی بسیار ضروری به نظر می رسد. بل

را، نقش    شوندی م یی که والدین در آن در امور تحصیلی درگیر  هانقشکه در زمینه مشارکت والدین ارائه کرده است، یکی از  

آموزش    ی هانامه، بررا در انجام تکالیف خانه یاریکودک    فعالطور  به  معرفی کرده که در این نقش والدین  عنوان معلموالدین به

. نقش والدین به عنوان معلم و یا همان مربیگیری  کنددر خانه را برای تقویت برنامه درسی مدرسه و پیشرفت کودک ارزیابی می 

والدین در این سال تحصیلی بسیار پررنگ بود به همین سبب آموزش به والدین در این حوزه در تعامالت والدین و معلمین هم توسط  

 رات به آن اشاره شده بود.  معلمین به ک

گروه های کالسی بسترمناسبی و در شرایط موجود، بهترین گزینه برای اطالع رسانی به  :  اطالع رسانی ها −

والدین است و از این ظرفیت درگروه های کالسی به دفعات استفاده شده بود. اطالع رسانی ها در زمان قبل از تعامالت  

ت های مدارس رایج بود اما با توجه به سهولت در انتشار اطالعات و اخبار ضروری  مجازی نیز در وبالگ ها و یا سای

برای والدین، در گروه های مجازی، این دسته از تعامالت بین والدین و معلمین نیز از فراوانی باالیی برخوردار بود. اطالع  

ت درسی دانش آموزان، برگزاری جلسات  رسانی از زمان کالس ها، لغو و یا تشکیل کالس، اطالع رسانی تکالیف، وضعی 

 و بخشنامه های مرتبط در گروه ها دیده می شد. 
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  کالس   کردم  خواهش  همکاران  از  ی کی  از.  باشم  کالس   در  توانمینم  شنبه  و   چهارشنبه  شنبه،  سه  یروزها  من  : »1گروه کالسی  

  تا   هشت  از  روز  هر  روال  طبق  کالس.  بدهند  قرار  گروه  در   را  ها  سیتدر  و   فیتکال  مان،  ی کالس   برنامه  ومطابق  رندیبگ  عهده  بر  را

 «.بود خواهد ازدهی

و در   دمید  ی اشکاالت  دیبودم. در تلفظ تشد  ی کل از عملکرد بچه ها راض  درشد.    پرسشقرآن    ز یعز  یای: » اول3ی  گروه کالس

 .« داشتند ی تلفظ سوره ها هم اشکاالت درکند.  ی شد اما کم ی موارد هم درست خوانده م ی بعض

  ژه یو   "و کرونا  یمجاز  یخانواده ها در فضا  یچالش ها"و    "نقش خانواده در سند تحول"  ی جلسه آموزش: »6ه کالسی  گرو 

 « برگزار خواهد شد. ریز نکیل قیساعت از طر  کیشب به مدت  9ساعت   1400ماه  بهشتیارد 16در روز پنجشنبه  نیوالد

آموزش بر عهده والدین بود، معلمین نیز در موارد با توجه به اینکه بخش عمده ای از  :  نظرسنجی از والدین   −

مختلف امورآموزشی، نظرات والدین را جویا شده و اعمال می کردند. نظر سنجی از والدین در امور مختلفی از جمله  

زمان برگزاری کالس، مجازی یا حضوری بودن آموزش، زمان برگزاری ارزشیابی ها، عملکرد دانش آموز و عملکرد 

 می گرفت. بخشی از شواهد در ادامه ذکر شده است:    معلم صورت

  از  ی ارسال فیتکال د؟یهست ی راض مربوطه معلم سی تدر از زانیم چه: »والدین عزیز لطفا به سواالت پاسخ دهید: 7گروه کالسی 

از پسرتان چه میزان   د؟ یا گرفته هم  جه ینت کالس  معلم ی ها  بازخور و  شده ارائه ی ها  راهکار با ایا است؟  مناسب  و  خوب  معلم  سمت

 « نمره دهید؟  100در کل میزان رضایت خود را از    رضایت دارید در امسال با وجود مجازی بودن آیا پیشرفت الزم را در او دیده اید؟

جویا شدن نظرات والدین در زمینه آموزش فرزندشان می تواند این پیام مهم را به آن ها منتقل کند که والدین نقشی مهم و  

 در امور تحصیلی فرزندان شان دارند و این نقش و جایگاه مهم از سوی معلم درک و به آن اهمیت داده شده است.   کلیدی

بخش محدودی از تعامالت معلم و والدین به تذکرات و توصیه های درسی معلم از قبیل  :  تذکر های کالمی −

 و حضور به موقع اختصاص داشت.   افزایش مشارکت، ارسال تکالیف به صورت مرتب، به همراه داشتن وسایل

که   ی بچه ها به موقع در مدرسه حاضر شوند. دانش آموزان  دیلطفا حتما و حتما نظارت داشته باش  ز،یعز  نیوالد  : »1گروه کالسی  

ه ها  . بچ ندیآ  ی به مدرسه م  ریتاخ  قهیدق   ستیربع تا ب  کی مواقع با    شتریساعت هشت صبح در مدرسه حاضر باشند اکثرا و در ب  دیبا

دادم از فردا با عرض   ی امروز به بچه ها تذکر م  تامهم هست.    اریبس  قهیست دق یب  ن یساعت سر کالس هستند و هم  میو ن  کیفقط  

مورد بوده که نسبت به نظم در حضور    نیکرونا به مدرسه هم  یها   ب یاز آس  ی کی  متاسفانهخواهم کرد.    ی شتریب  یر یمعذرت سخت گ

 .«بچه ها مضر خواهد بود.  ندهیآ  یسال ها یابر نیو ا میتفاوت شد ی مدرسه ب

کردن   ی کم لطف  ی که تا االن کم  ی نیلطفا والد  شمی م  کینزد  میدار  ی لیسال تحص  انینمونده و به پا  یادیوقت ز: »4گروه کالسی  

 .«و کار با فرزندان دلبندشون از االن شروع کنن فیدر فرستادن تکال

رد در غالب تذکرات و توصیه هایی در گروه ذکر شود. این رویه از سوی والدین بدیهی است که نارضایتی معلمین از برخی موا

نیز دیده میشد و در گروه های کالسی مورد مشاهده در تعداد کم، تذکرها و نارضایتی های از سمت والدین نیز مطرح شده بود و 

ای کالس دوم  ه  ببخشید بچهز والدین مشاهده شد: »این پیام ا  9توسط معلمین پاسخ داده شده بود. به عنوان مثال در گروه کالسی  

 ...«.  درس آزادی که گذاشتید یک صفحه و نیم شده و االن هر کاری میکنم لج کرده و نمینویسه؟! چقدر مگه میتونن بنویسن

دین ذکر  شود، این قبیل پیام های ارتباطی در صورتی که با بیان صحیح و مناسب از سمت هر دو کانال ارتباطی یعنی معلم و وال

می تواند والدین را از انتظارات معلمین از آنان و بالعکس معلمین را از انتظارات والدین از آنان آگاه کند و در راستای ارتباط خوب  

 و موثر و در نتیجه مشارکت والدین صحیح رهنمون سازد. 
 

 ب( تعامالت غیر درسی 

امنه تعامالت غیردرسی والدین با معلمان در فضای مجازی بود. با توجه به  نکته حائز اهمیت در یافته های این پژوهش، افزایش د

این که این قبیل از تعامالت به سبب شخصی بودن در گروه کالسی به میزان بسیار کم قابل مشاهده بود، تالش شد تا با مصاحبه با 

امالت غیردرسی در گروه به تبریک و تسلیت مناسبت معلمین ابعاد مختلف این تعامل را مورد بررسی قرار گیرد. بخش عمده ای از تع

( pvهای ملی و مذهبی و توصیه های بهداشتی، توصیه های روانشناسی اختصاص داشت. معلمین بیان کردند در صفحه شخصی )



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

زمینه  تعامالتی که با والدین دانش آموزان دارند در حیطه مشکالت رفتاری، مشکالت خانوادگی، مشکالت مالی است ودر این  

هنگامی که والدین و معلمان با راهنمایی ها و مشاوره هایی را برای والدین دانش آموزان ارائه می دهند. پژوهش ها نشان می دهد  

هایی را برای رفع نگرانی ها راهکار برقرار می کنند و از نیازها و مشکالت کودکان آگاه هستند ، می توان    ی صمیمانهیکدیگر ارتباط

ر هر شرایطی ، برقراری ارتباط بین والدین و معلم می تواند به همه کمک کند تا منبع و میزان رفتارهای نادرست کودک  کرد. د  ارائه

 (. 2011، 1)ایروکا را بهتر بشناسند و رشد موثری داشته باشند

ا تعامالت غیردرسی را اکثر معلمین بیان می کردند که با وجود افزایش این سبک از تعامالت در فضای مجازی با والدین، ام

بیان  6بیشتر با والدین دارای شرایط و مشکالت خاص برقرار کردند و در شرایط عادی تعامالت درسی غالب است. مصاحبه شونده 

  نیا  شدم  مجبور  داشتند  ی مشکل  ای  یا  مسئله  ی مشکل  نوع  کی  کهی  نیوالد  با   رو   ی آموزش  ریغ  تعامل  نکهیا   به  توجه  با   منمی کند: »

.«  در ادامه زیر مولفه های تعامالت غیردرسی حاصل تجزیه تحلیل پیام های کالسی و مشاهدات  باشم  داشته  رو   غیر آموزشی   تتعامال

 و مصاحبه با معلمین ذکر شده است: 

پیام ها، تصاویر و ویدئو های بسیاری در هر ده گروه کالسی  :  تبریک و تسلیت مناسبت های ملی و مذهبی −

را تسلیت و یا تبریک گفته بودند و متقابال والدین نیز پیام هایی   مذهبی که مناسبت های ملی و    مورد بررسی، مشاهده شد

در این زمینه در گروه ارسال کرده بودند که خود زمینه ای برای ارتباط معلم و والدین بود. پررنگ بودن این قبیل از  

ائل شدن برای مناسبت های ملی و مذهبی است. تقریبا  تعامالت بین معلم و والدین نشان از فرهنگ ایرانی ها و اهمیت ق 

در همه گروه های کالسی، تمامی مناسبت های ملی و مذهبی در این شش ماه انجام پژوهش، توسط معلمین برای والدین 

 پیام تبریک یا تسلیت فرستاده شده بود و از سمت والدین این تعامالت پاسخ داده شده بود.  

مناسبت ها، در دو گروه کالسی، تولد معلم توسط والدین تبریک گفته شده بود. به عنوان مثال یکیاز  در کنار تبریک و تسلیت

  ی زحمات   ی  همه  بابت  سپاسگزارم.  شه لبتون خندون ودلتون شاد باشهیتولدتون مبارک انشاهلل هم  : »5پیام های والدین در گروه کالسی  

مالت میتواند به افزایش صمیمیت والدین و معلمین و ارتقا روابط آنان و در نتیجه  .« این قبیل از تعادیکش  ی م  پسرامون  گل   ی برا  که

 بهبود مشارکت والدین کمک کننده باشد. 

با توجه به اینکه این پژوهش در دوران شیوع ویروس کرونا انجام شده است، بخش    :توصیه های بهداشتی −

هداشتی در این زمینه اختصاص داشت. معلمین توصیه هایی را  زیادی از تعامالت والدین و معلم در گروه به توصیه های ب

در این زمینه در گروه به اشتراک می گذاشتند. معلمین تصاویر بسیاری در گروه های کالسی مبنی بر راه های پیشگیری  

کردند  از بیماری کرونا، توصیه به در خانه ماندن، شست و شوی دست ها، ماسک زدن و ... در گروه کالسی ارسال می

  امسال  که  ی مسائل  در این زمینه اظهاد داشت: »   4و سعی در فرهنگ سازی مقابله با این بیماری داشتند. مصاحبه شونده  

 یبهداشت مسائل ما . یماریب نیا برابر در بودن منیا خصوص  در  یی ها ه یتوص و  بود  ی بهداشت مسائل بود مهم  ما یبرا ی لیخ

 درک   و   بودند  کوچک  نکهیا  به  توجه  با  ما  آموزان  دانشچون  نیوالد  یبرا  ی حت  میبد  حیتوض  میبود  مجبور  ی لیخ  رو 

 گنند   حفظ رو  شون انی اطراف  و  خودشون ی سالمت خودشون، و  باشند واقف ی لیخ داشتند یماریب  نیا از یکمتر و  ی درست

 .«میکرد ی م صحبت و والدین شون مون آموزان دانش با یی باال  ی زانیم به و  ی لیخ ی بهداشت مسائل  خصوص در اما و 

در این قبیل از مشکالت به دلیل خصوصی بودن، والدین در صفحه شخصی معلمین با    :مشکالت خانوادگی −

آنان ارتباط برقرار می کردند. معلمین اظهار داشتند برخی والدین که دارای مشکالت خانوادگی از جمله طالق هستند با 

معلم در جریان این مشکالت باشد، گاها نیز از معلم در این   آن ها در صفحه شخصی این مشکالت را مطرح می کنند تا

 زمینه مشاوره و راهنمایی می خواستند. 

که باهاش در ارتباط بودم من دو تا دانش آموز داشتم که بچه طالق بودند. با   ی آموزش  ریمسائل غ  یاز طرف : »1مصاحبه شونده  

نخوام   فیتکل  ادیدانش آموزم ز   نیبه ا  ادیدونستم امروز ب  ی م  مثال  .شدم  ی ا خبر مب  شتریشون ب  طیها در ارتباط بودم  از شرا  نوالدین ای

 ی دونستم بد خط م ی رو نم نی. جالبه اول سال ا.. مثال با باباش بوده شبیبوده. د یخونه ش چه جور یتو طیشرا دونمی. چون مزشا

 
1 Iruka 
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  ی جا  شبیآخه د  گهیبهم م  سه؟ینو  ی طور م  نیخطش خوبه چرا ا   دونمیکه خوش خطه من که م  نیا  گمینوشت بعد به مامانش م

 «.ودمرفتارهاشون ب نیمن متوجه ا گهیباباش بوده. د

  یمشکل خانوادگ  یبوده مثال اگر دانش آموز  یتا حدود  ی هم بوده اما کمتر بوده ول   ی رآموزش یغ: »تعامالت  8مصاحبه شونده  

که شناخت داشتم   ی مثال دانش آموزان  ایکنه.    دایحضور پ  تونهیمدانش آموز ن  میدار  ی مشکل  نیما همچ   گفتندی داشته ارتباط داشتند م

شون به    ی داره و مشکل زندگ  ی تیچه وضع  ای  ستشین  ای مادرش با اون مادرش که االن هستش    نیروشون که فرزند طالق هستند با ا

 « ها. نیچه صورت شد و ا

اظهار نظر و راهنمایی برای والدین نداشتند و تنها از   نکته قابل توجه این است که معلمین در زمینه مشکالت خانوادگی معموال

این شناخت در جهت برخود مناسب با آن دانش آموز و اطالع از وضعیت دانش آموز بهره می گرفتند. به عنوان مثال مصاحبه شونده  

 ن یمن نبود فقط هم طهیچون در حبدم   یی بخوام راهنما نکهیمسائل شون بودم نه ا نیا  انیمن در جردر این زمینه اظهار داشت که » 1

چه   ی خانوادگ  طیشا  نیا  ی تو  گفتمیکردند حاال باز من م  ی م  ی و صحبت  ی دل  و درد    ی شون هم گاه  نیباشم و والد  انیکه در جر

 .« بچه ها رو حل کنند ی مشکالت درس یطور

احساساتی    والدین مشکالت رفتاری فرزندان شان از قیبل استرس زیاد، لجبازی کردن و :  مشکالت رفتاری −

 بودن را با معلم مطرح کرده و در این زمینه راهکارهایی از معلم برای رفع این مشکالت دریافت می کردند. 

 دانش   از  که  آموزان  دانش  از  ی کی  مثال  دادمیم  یا  مشاوره  بهشون  که  یمورد  چند  در  هم  خاص  طور  به: »6مصاحبه شونده  

  انجام  رو   کارهاش  همه  سروقت  و   منظم   و  مرتب  بودند  هاش  درس  یرو   حساس   اریبس  مامانش بود  کالسم  خوب  ی ل یخ  ی لیخ  آموزان

  ها   درس  حجم.  رهینگ  ادی  رو   ها  درس  خوب  ی لیخ  امسال  ممکنه  نکهی ا  از   ی ناش  داشتند  یادیز   استرس   لیدل  به  ی میتا   کی  اما  دادیم

 گذاشتند  ونیم  در  که  من  با.  نهایوا   دزیم  پلک  تند  تند  یل یخ  بود  شده  ی عصب  کیت  دچار  بچه  نیا  اوردنیم  فشار  بهش  بود  شده  ادیز

  نان یاطم  نیا  و   کنند  دایپ  آرامش خودشون  که  کردم  ی م  صحبت  باهاشون  ی تلفن  جلسه  چند  کنم  آروم  رو   والد  خود  کردم  ی سع  ابتدا

  ن یا  از  یموارد  هستم  ی راض  شرفتشیپ  و   یریادگی  روند  از  کامال  معلم  عنوان  به  من  و   نداره  وجود  ی مشکل  چیه  که  دادمیم  روبهشون

 براش  گفتمیم  که  یی ها  قیتشو  از  کنند  فراهم  براش  خونه  یتو  یتر  آرام  طیمح   کنند  ی سع  که  دادم یم  بهشون  یی راهکارها  بعد.    دست

  میشد  کینزد  سال  انیپا   به  که  االن  مشکلش  روشکر  خدا  و   ارنیب  وجود  به  ش  مره   روز  برنامه  در  گفتنیم  که  ی تنوع  نیریبگ  نظر  در

 « .شده رفع مشکلش

بخشی از تعامالت معلم و والدین به بیان مشکالت مالی والدین و برطرف کردن این مشکالت  مالی:  مشکالت   −

 توسط معلم اختصاص داشت.  

  د یبا  موارد  ر یسا  و   ها  نیا  و   ی گوش  هیته  ندیفرا  یتو  که  داشت  ی بضاعت  ی ب  خانواده  آموزان  دانش  از  ی کی: »6مصاحبه شونده  

 یا  مشاوره  و   یی راهنما  هست  توانش  و   دانش  حد  در  که   یحد   تا  تونهیم  ی گاه  که  ی کس  عنوان  به  معلم  حاال.  میکرد  ی م  تشیحما

 ی ها  یریدرگ  از  یبار  کی  نهیزم  ن یا  در  یمقدار  بک  بکنه  جمع  ی کمک  بتونه  هست  ی مال  یها  نهیزم  در  اگر   و   باشه  داشته  نیوالد  یبرا

 .« هست کننده  کمک قطعا دست  نیا از یموارد و  بشه کم نیوالد ذهن

به اینکه برخورداری از گوشی های هوشمند به دلیل مجازی بودن آموزش، یک ضرورت محسوب می شد، بخشی از   با توجه

 تعامالت والدین و معلمین در زمینه مطرح شدن مشکالت مالی جهت خرید گوشی هوشمند بود.  

یا به طور    معلمین سعی می کردند در گروه های کالسی و نکات روانشناسی در برخورد با دانش آموزان:   −

خاص در صفحه شخصی توصیه هایی در خصوص برخورد با دانش آموزان داشته باشند و والدین را در این زمینه راهنمایی 

کنند. عالوه بر پیشگام شدن معلم در بیان این مطالب، والدین نیز در هنگام نیاز در این زمینه با طرح پرسش هایی، از معلم 

مواردی از قیبل پرهیز از مقایسه و تنبه، استرس ندادن به دانش آموزان، توجه به تفاوت   راهنمایی و مشورت می گرفتند.

های فردی، اهمیت زمان در یادگیری، عدم سخت گیری و ایجاد استقالل مواردی بود که در این زمینه توسط معلمین 

 برای والدین مطرح شده بود. 
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 ی کس  هر  و  شناختم  کامل  را  ها بچه  ماشااهلل  دینکن وارد  خودتون   و   ها هبچ   به  استرس  ادیز ست ین  سخت  آزمون »  :5 گروه کالسی 

 .«رسانده اثبات به من یبرا را خودش تالش

تفاوت های فردی دانش آموزان بسیار مهم هست من در ارائه تکالیف و پرسش و پاسخ ها این موارد را درنظر »:  6  گروه کالسی 

. انتظار دارم شما هم از تفاوت های فرزند تون بود  خواهد  متفاوت  درسش  سطح  و   کس  هر  با  متناسب  ها  بچه  فیتکالمی گیرم و  

 آگاه باشید و از آن ها توقعات متناسب با سطح خودشون داشته باشید.«. 

 ارتباط  در  نمیوالد  با  کردن ی م  ی سع  که  مدت  نیا  بود  مطرح  یادیز  ی لیخ  مسائل  هم  ی آموزش  ریغ  بحث  در: »6مصاحبه شونده 

 و   هیتنب  از  ی لیخ  نشه   زده   مدرسه  و   درس  از  نکهیا  یبرا  یحضور  ریغ  دوران  یتو  شون  آموز  دانش  با  تعامل   و   رتباطا  مثل.  بگذارم

 دست بردارن.« کردن سهیمقا و  سرزنش

بخش عمده ای از تعامالت در گروه ها به تشکر و قدردانی والدین از معلم و بالعکس :  تشکر و قدردانی −

والدین در این سال تحصیلی، مسئولیت ها و فعالیت های زیادی در زمینه آموزش    اختصاص داشت. با توجه به این که

 فرزندان شان داشتند، معلمین در این زمینه به دفعات بسیار و به شیوه های گوناگون از والدین تشکرمی کردند. 

  ی قدردان  و  شان در که یا  واژه  ی شدولبا  دلسوز و  مهربان  یایاول شما ستهیشا تا گشتم بایز  یا واژه دنبال ی لیخ: »5گروه کالسی 

 . «نکردم دایباشدپ ی نگیقرنط  دوران نیا در زانیعز شما زحمات

  در   تون  گل یدخترها  دوارمیام  و   کنم تشکر  دیدیکش  تون  فرزندان  ل یتحص  یبرا  االن  تا  که  ی زحمات  همه  از: »10گروه کالسی  

 « .باشن تون یسربلند و  افتخار باعث ندهیآ

این سال تحصیلی سختی ها و دغدغه های شغل معلمی را درک کرده بودند،  به دفعات در قالب متن، ویس، والدین نیز که در  

 استیکر و ساخت کلیپ از فعالیت های معلم، از معلم کالس قدردانی می کردند.  

برقرار    زشونیبا معلم عز  ی قیارتباط عم  یآموزش مجاز  نیخدا رو شکر بچه ها در ا  زیخانم ..... عز  یبا توانمند  : »6گروه کالسی  

 ی و خاطرات حت  ادیوقت اصال امکان نداره از    چیوقت ه  چیه.  کرد   ی و شاد م  نیمعلمشون اونا رو هم غمگ  یو شاد  ی کردند و ناراحت

 .«نیکم رنگ بش

عالوه بر موارد فوق که در تعامالت غیر آموزشی والدین و معلم مطرح و بیان شد، در مواردی محدود صورت   −

ی از این تعامالت را معلمین به آن اشاره کردند. در دو گروه کالسی مشاهده شد و معلمین نیز به آن اشاره های دیگر

 ی کی مثال: »3کردند که والدین از مشکالت آنان با خبر بودند جویای احوال فرزندان آنان نیز می شوند. مصاحبه شونده  

  ض یمر  بچم  اگر  مثال  بود  شده  دوست   باهام  نایا  از  ریغ  ی درس  نهیزم  یتو  نه  داشت  تعامل  من  با  ی لیخ  که  بود  نمیوالد  از

همه باهم برای سالمتی فرزند خانم رجبی    : » 8« گروه کالسی  شد؟  چکار   بهتر  شما  بچه  کرد   ی م  سوال   زدیم  زنگ   شدیم

مصاحبه    .« و مورد دیگری که معلمین به آن اشاره کردند حضور والدین درب منزل آنان بود است.یه صلوات می فرستیم

 نهیزم  نیا در و  یزیچ ی خوراک ای ی گل مثال.  بود ی تیمیصم ک ی حاال اوردنیم یزیچ  باالخره  خونه در امدن یم: »10شونده 

 مثال )  داشتم باهاشون  هم  ی رآموزشیغ  تعامالت  که   هستن  چهارتاشون  سه  حدود  فتگ  شهیم  و   میداشت  ارتباط  هم  با  هم  ها

 « .داشتم باهاشون یتر  ی میصم و  تر دوستانه ارتباط. فرن 28  از ی کن حساب یجور نیا( نفر 5 ای 4
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یافته های پژوهش بیانگر افزایش تعامالت والدین و معلمان نسبت به گذشته است. بدیهی است که با توجه به شرایط حاضر و  

ت قابل درک و پیش بینی بود و پیام این که بخش عمده ای از مسئولیت آموزش بر عهده والدین گذاشته شده است، افزایش تعامال

های مشاهده شده در گروه و مصاحبه های معلمان تایید کننده این امر است. فقط یک نفر از معلمین پایه دوم معتقد بود که نسبت به  

  با   که  رسهمد  آمدند  ی نم  نیوالد  و   بود  یمجاز  شتریب  چون  شده   کمتر  تعامالت : »10گذشته تعامالت کم شده است. مصاحبه شونده  

  و   یبرخورد  چیه  و   آموز  دانش  و   معلم  نیب  نداشته  وجود  یبرخورد  باز  گهید  نهایا  و   .شد  کمتر  تعامل  نیا  و   باشند  ارتباط  در  نیوالد

  بشه  خوب شدیم باعث  کم کم و  یدیم رو  ایاول اون مدرسه، یتو میقد زمان امدیم شیپ یزیچ  بازم حاال مثال بعدش ای  ودهین ی ارتباط

« که البته این کاهش تعامالت  .ایاول  هم  و   آموز   دانش  هم   معلم  یبرا  هم  بده  ی لیخ  نظرم  به  و   نداره  وجود  ارتباط  اون  کهید  االن  اما
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برای پایه های باالتر قابل پذیرش است به دلیل این که ممکن است برخی دانش آموزان به استقالل و خودراهبری در انجام تکالیف 

، مشارکت والدین و تعامالت آنان با والدین ممکن است کمتر شود. درمقابل پیام های موجود در  و استفاده از فناوری رسیده باشند

گروه های کالسی، مشاهده گروه ها و مصاحبه با معلمین بیانگر این است که نسبت به سال های گذشته افزایش تعامالت صورت  

 شده است:  گرفته است. بخشی از اظهارات معلمین در این راستا در ادامه ذکر 

 چون بود شده معلم با نیوالد ارتباط تیتقو باعث که   نیهم داشت هم ها تیمز ی لیخ داشت یبد هر کرونا: »7مصاحبه شونده 

 «.هست چندم کالس شون بچه دانستندینم نیوالد ی حت مدرسه ومدنیم ها بچه قبال

 انجمن جلسه بودند منتظر فقط نیوالد قبل یها  سال که نیا رشمییتغ و  کرده  رییتغ و  شده شتریب ی لیخ تعامالت: »1مصاحبه شونده 

  بر   عالوه  االن  اما  بشن  خبر  با  فرزندشون  ی لیتحص  طیشرا  از  مدرسه  انیب  میکن  خبر  رو   نیوالد  همه  ما  روز  کی  ای  بشه  برگزار  ایاول  و 

  آموزشون  دانش  با  هستند  ریدرگ  هم  خودشون  چون  کنند  ی نم  سوال  ی لیتحص  مسائل  مورد  در  هم  فقط  هستند  ارتباط  در  شتریب  نکهیا

 «.کنند  ی م تیصح  من با هم خواندن درس نیح رفتارهاشون اون مورد در و  شنیم رفتارهاشون متوجه شون، درس در

و معلمان ، هر دو فرد ممکن است بر روی افزایش کمیت و کیفیت ارتباطات   والدین  برای تقویت ارتباطات دو طرفه موثر در بین  

این  ل زمان تمرکز کنند تا یک ارتباط قوی و یک شبکه پشتیبانی مداوم برای یکدیگر ایجاد و حفظ کنند.  خود با یکدیگر در طو

،  ، عالوه بر تاثیرگذاری مثبت بر تحصیل دانش آموزانثرتروافزایش فرصت های برقراری ارتباط و استفاده از ابزارهای ارتباطی م

ترین سود برای انگیزش دانش بیش ( و  2013،  1)هو، هیونگ و چن  می دهد  را کاهش والدین و معلمین  سوتفاهم و اختالفات بین  

به طور بین والدین و معلم نشان داده شده است که دفعات مکالمه (.همچنین 2005، 2دهاس، ویلیامز و هولبین-دارد )گونزالزآموزان 

مان مهم است که وقت و فرصت الزم برای تعامل با  برای خانواده ها و معلو    مستقیم بر کیفیت رابطه والدین و معلم تأثیر می گذارد

 (. 2010)کالرک، شریدان و وودز،  یکدیگر و بحث در مورد موضوعات مرتبط با پیشرفت کودک را داشته باشند

مهم ترین تغییر تعامالت که هم در گروه قابل مشاهده بود و هم معلمین به آن اشاره کردند، افزایش مشارکت پدرها در امور 

لی دانش آموزان و در نتیجه افزایش ارتباط با معلم بود. در سالیان گذشته مادرها رکن اصلی تعامالت خانه و مدرسه بودند اما  تحصی

مشاهدات گروه های کالسی در پژوهش حاضر نشان می دهد نسبت به گذشته مشارکت پدرها در امور تحصیلی فرزندان شان بیشتر  

کمک    شتریامر آموزش ب  یاالن پدرها هم تو  ی آمدن مدرسه ول  ی مادرها م   شتریقبال ب  نیامل والدتع  زانیم: »9شده . مصاحبه شونده  

 «نبود. یجور نیقبال ا ی هم مادر و هم پدر ول ی عنی شترهیکنند و تعامل شون با معلم ب ی م

در مقایسه با پدران،   ( و مادران1998در امر مشارکت والدین  جنسیت والدین از عوامل تأثیرگذار بوده )وست و همکاران،  

همچنین در پژوهش های گذشته در  (.  1391اند )امیری،  پذیری بیشتری در زمینه وظایف والدین برای خود قائلاحساس مسئولیت

برخی علت درگیری بیشتر مادرها  (.  1396؛ سورگی،  1391ایران نیز بیانگر کم بودن مشارکت پدرها در امور تحصیلی بودند )امیری،  

اند و معتقدند این امر، به صورت ناخودآگاه این تصور ها در مدارس ابتدایی نسبت دادهتحصیلی را به بیشتر بودن تعداد خانمدر امور  

این در حالی است هاست لذا مادران باید درگیری بیشتری داشته باشند.  کند که کارکردن با کودکان ابتدایی، کار خانمرا ایجاد می 

های تحصیلی شرکت داشته باشند، کودکان از که هر دو نفر والدین در رویدادها و فعالیتدهد زمانی ان می های پژوهشی نشیافته که 

( لذا این افزایش مشارکت پدر ها با توجه به غیر حضوری  1388کنند )پرایر و جرارد،  نظر آموزشی و فرهنگی به بهترین نحو عمل می 

 ر تحصیلی دانش آموزان کمک کننده و موثر باشد. شدن مدارس و تعامالت مجازی، می تواند در امو

 شیوه تعامالت  .2

با توجه به تجربه ای که والدین در این سال تحصیلی کسب کردند این سوال مطرح شد که از نظر معلمین تعامالت حضوری  

مکمل هم می دانند و    بهتر است یا تعامالت مجازی؟ ترجیح معلمین چیست؟ معلمین در پاسخ به این سواالت هر دو شکل تعامل را

  کننده  کمک  هم  کنار در  یمجاز  و   یحضور  تعامل  نظرم  ه: »ی10استفاده هر دو شیوه را در کنار هم موثر می دانند. مصاحبه شونده  

  ی مجاز   نکهیا: »2« مصاحبه شونده  باشه  خوب  و   د یمف  تونهیم  خودش   گاه یجا  در  من  نظر  به  کدومش  هر  : »6.« مصاحبه شونده  هست

 
1 Ho, Hung & Chen 
2  Gonzalez-DeHass, Willems & Holbein 
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دسترسی و سهولت  (  نیز بیان می دارد  2020)  1«. ابوبکریخوبه  هم  کنار  دوتاش  ی عنی.  خوبه  ها  وقت  ی بعض  میباش  داشته  ارتباط  هم

، زیرا والدین به دلیل  است، و مکمل تعامل معلمان و مدیران با والدین  تعامالت حضوری موثر بودهبرای تقویت    به فناوری ها  آسان

والدین و  و     ز محیط مدرسه ، گاهی برای برقراری ارتباط با مدرسه با چالش روبرو می شوندمشغله کاری زیاد یا زندگی در دور ا

 ( 2019، 2)الهو معلمان بسته به ضرورت و حساسیت اطالعات ، کانالهای ارتباطی مناسب را انتخاب می کنند

معلمین با ذکر دالیل خود تعامالت  در عین حال که برخی از اعتقاد دارند معلمین دو شیوه تعامالت مکمل یکدیگرند، اکثر  

 حضوری را بر مجازی ترجیح می دهند و تعداد اندکی از آنان تعامالت مجازی را نسبت به حضوری موثرتر می دانند. 

اکثر معلمین معتقدند که تعامالت حضوری موثرتر از تعامالت   :ترجیح تعامالت حضوری نسبت به مجازی −

تعامالت حضوری با والدین بیشتر استفاده کنند. آنان معتقدند در تعامالت حضوری،  مجازی است لذا ترجیح می دهند از  

احساسات والدین رابهتر درک می کنند، ارتباطات حضوری تاثیرگذاری بیشتری دارد، زمان مشخص و نظم زمانی دارد، 

ری مطمئن تر از ارتباطات احترام متقابل بیشتر حفظ می شود، سوتفاهم در تعامالت ایجاد نمی شود و ارتباطات حضو

 مجازی است.  

 به  رو   یا  نکته  بخواد  معلم  هست  ممکن  چون  پسندم  ی م  شتریب  رو   یحضور  تعامالت  نباشه  کرونا  اگر  من: »3مصاحبه شونده  

  ست،ین  اونجا  آموز  دانش  که  میدونیم  میکن  ی م  صحبت  یحضور  باهاشون  ی وقت  مسلما  آموز  دانش  که  بگه  پدر  و    مادر  و  نیوالد

  مثال   بشه  متوجه  هم  آموز  دانش  و   بخوانند  بلند  ممکنه  می فرست  ی م   متن  ای  میفرست  ی م  سیو   یمجاز  صورت  به  ی وقت  ی ول  شهینم  متوجه

  همون   و   بشنوه  رو   سمونیو   آموز  دانش  ممکنه   ی کن  ی م  صحبت  یمجاز  ی وقت  اما....ستین  خوب  اوضاعش  آموز  دانش  ی درس  کی  در

 ی بر  ازهین  یدار  مشکل  ی کم  یبگ  دیبا  یریبگ  کار  به  رو   یریگینم  ادی  تو  کلمه  از  دینبا  هستند  یجور  اول  کالس  یها  بچه  که  طور

  ی طور  نیا  باشند  خبر  با  شون   آموز  دانش  اوضاع  از  تا  ی کن  ی م  صحبت  رک   ی کن  ی م  صحبت  نی والد  با  ی وقت  ی ول  ی کن  نیتمر  و   تکرار

  تموم   جا  همون  گهید  ی کنی م  صحبت  نیوالد  با  یحضور  ی وقت  ی ول...    باشه   داشته  ریتاث  آموزشون  دانش  هیروح  یتو   ممکنه  ی گی م  که

  دانش  اوضاع بهبود یبرا دهیم معلم که یی ها  آموزش به توجه با رو  ی لیتکم ی آموزش برنامه نوع چه که رندیگ ی م ادی نیوالد و  شهیم

 «..کنه استفاده قسمت اون یتو آموز

  شد یم  کوتاه  یحضور  ارتباط  ک ی  با  امد یم  وجود  به  همسئل   ی ابهام  ی مشکل  اگر  بود  یحضور  ارتباط  که   قبال: »10مصاحبه شونده  

  ی مجاز  یفضا  یتو  اما  ستین  دهیپوش  کس  چیه  بر  راتشیتاث  و   یحضور  ارتباط   تیاهم  حال  هر  به  چون  کرد   فصلش  و   حل  راحت  لیخ

 خسته  ی لیخ  بودند  ها  بچه  آموزش  ریدرگ  مدت  نیا  هم  نیوالد  نکهیا  به  توجه  با  ادیم  وجود  به  ی مشکل  کی  یا  مسئله  یک  که  ی وقت

  ک ی   که   بشه  روبرو   تعامل  بحث  در  یی ها  مشکل   با  معلم  بود  ممکن  حاال.  ها  نیا  و   شد یم  تمام  زود  ی لیخ  شون  یانرژ  و   شدند  ی م

 «بکنه برطرف رو  تنش نیا تا برد ی م یحضور  ارتباط از یشتریب زمان یمقدار

ت مجازی کارآمد تر بود و ترجیح می دهند از در  اکثر معلمین با بیان دالیل فوق معتقدند که تعامالت حضوری نسبت به تعامال 

تماس ( نیز درپژوهش خود به این نتیجه دست یافت که اغلب افراد معتقدند  2020)  3آینده از تعامالت حضوری استفاده کنند ابوبکری

مان و والدین در مورد معلو    جایگزین ارتباط چهره به چهره بین معلمان و والدین نیست  ،دیگر  از راه های  های تلفنی و بسیاری

در حالی که بیشتر معلمان معتقدند ارتباطات رسانه های اجتماعی می  .رسانه های اجتماعی برداشت های متناقضی دارند با ارتباطات

ی از والدین معتقدند که ارتباطات رسانه های اجتماعی  دودی و بسیارح کمک کند ، معلمان م تعامالت والدین و معلمین تواند به بهبود

را رد می کنند،   معدود معلمانی که ارتباطات رسانه های اجتماعی دلیل اصلی    .نیست تعامالت والدین و معلمین    راه حل اثربخشی 

از آنها و نامناسب بودن چنین سیستم است ، اما بیشتر والدین دلیل آن را عدم توانایی استفاده  رسانه های اجتماعیس  موانع استفاده از

 که پذیرش یک تکنولوژی جدید غالباً زمان بر است ند( اشاره کرد2013) هیونگ و چنعالوه بر این ، هو و . عامل هایی می دانند

 و شاید به همین دلیل برخی از معلمین در پژوهش حاضر تعامالت حضوری را ترجیح می دهند. 

 
1 Abubakari 
2 laho 
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 ...دربین والدین و معلم تعامالت حاکم   بررسی _____________________________________________________________________

 

خانواده ها وقتی فرزندانشان از نظر تحصیلی مشکلی ندارند از ارتباطات مبتنی بر اینترنت    شده که در سایر پژوهش ها نشان داده

خانواده ها و معلمان از اینترنت برای برقراری ارتباط در مورد موضوعات مثبت یا خنثی استفاده می کنند. در مقابل    و   استفاده می کنند

 خانواده ها و معلمان از روش های دیگر ارتباطی استفاده می کنند  می شدند،  ، وقتی دانش آموزان با مشکالت تحصیلی روبرو 

 .(2008)بوفارد، 

سه نفر از معلمین مورد مصاحبه معتقدند تعامالت مجازی به  :  ترجیح تعامالت مجازی نسبت به حضوری −

امالت حضوری مفیدتر است و دالیلی از قبیل تسریع و تسهیل ارتباطات، بیان مطالب جانبی، بیان راحت و آزاد نسبت تع

 ترجیح میدهند در آینده با والدین تعامالت مجازی داشته باشند. 

  از اما بگه  نتونه کنه صحبت بخواد که   رو  در رو  ها  حرف  ی سر ک ی والدین شاید چون بهتره یمجاز  نظرم به: »9مصاحبه شونده 

  تعامالت   به  نسبت  بهتر  یمجاز  تعامالت  من  نظر  به  کل  در  کنه  تصحب  طرف  با   باشه  تر  راحت  بفرسته  ی سیو  ای  سهیبنو   ی متن  نکهیا   قیطر

 داشتند  یسوال  یی جا   اگر  شد  ی م   باعث  نیا   و   بودند  هم  کنار  در  هاشون  بچه  با  نیوالد  ی کالس  ساعت  تعامالت مجازی در  در.  یحضور

  رو  مورد  نیا  ما  اموز  دانش  دبگن   کردند  ی م  مراجعه  نیوالد  کمتر  یحضور  کالس  در  اما  دادندیم  انتقال  عیسر  امدیم  شیپ  ی مشکل

  از  شتریب  ی لیخ  ی ل یخ  تعامل  االن  اما  بود  ی کم  تعداد  ی لیخ   کنند  انیب  رو   ی آموزش  ریغ  گهید  موارد  ای  نیبد  حیتوض  براش  داره  مشکل

 « .شده قبل

 ی تو  .دارم  دوست  شتر یب  ی ل یخ  رو   یمجاز  آموزش  من  اصال دارم  دوست  شتر یب  ی ل یخ  من  رو   یمجاز  تعامالت: »8مصاحبه شونده  

 خونه  تو  بهت  زنهیم  ی زنگ  داره  ی مشکل  که  ی نیوالد  مثال  دیدار   ی لیخ  ی خال  وقت  شما  هست  کالس  زمان  از  خارج  چون  یمجاز  تعامل

  ان یب  یحضور  پاشن  حتما  تونندینم  نیوالد  از  ی لیخ.  نکهیا  تا  بهتره  ی لیخ  دهیم  امیپ  شادبهت   یتو   ای  ی کن  ی م  صحبت  باهاش  راحت

 «.مدرسه 

  استفاده   تونند  یم  و   روبلدند  باهاش  کار  و   شدند  دهیکش  سو  و  سمت  نیا  به  نیوالد  نکهیا   و   ی مجاز  یفضا  ودخ: »6مصاحبه شونده  

  مطرح  قبال  که  رو   ی آموزش  یحت  ای  و   یاموزش  ر یغ  ی جانب  ونکات  کنه  استفاده  درگاه  ن یازا  معلم  که  کنهیم  فراهم  رو  ی خوب  فرصت  کنند

 . «نبوده کردنش  مطرح  فرصت ای و  کرده ی نم

استفاده از   ح تعامالت مجازی نسبت به حضوری در سایر پژوهش ها نیز دیده می شود. بدین دلیل که والدین و معلمان درترجی

جهت  به طور منظم به اینترنت دسترسی دارند. والدین فناوری های مناسب را    و ابزارهای دیجیتال برای برقراری ارتباط راحت هستند  

معلمان مدارس ابتدایی در مورد ( در پژوهش دیگری نیز نشان داده شده که  2019)الهو،  یمیل  ا  از جمله   انتخاب می کنند ارتباط  

از طریق ایمیل  در این مدارس  مثبتی نشان دادند. معلمان    رویکراستفاده از فن آوری های مبتنی بر وب برای برقراری ارتباط با والدین  

 (2020، 1)تایسون ب برای برقراری ارتباط با والدین استفاده کردندفناوری های مبتنی بر و  فیس تایم ، پیام کوتاه و حالت

 ویژگی تعامالت مجازی .3

پرسش دیگری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته این است که افزایش این تعامالت و تغییر ماهیت آن به تعامالت  

سی مزایا و معایب هر دو بعد میزان تعامالت و افزایش تعامالت   غیرآموزشی می تواند چه مزایا و معایبی را به دنبال داشته باشد؟ در برر

 غیر آموزشی مدنظر بوده و معلمین به هر دو جنبه اشاره داشته اند.  

 مزایای تعامالت  −
معلمین معتقدند که افزایش تعامالت و تغییر ماهیت آن موجب شده شناخت آنان نسبت به دانش آموزان بیشتر شود، در مواردی 

مشکالت آنان را رفع کنند، عالقه دانش آموزان افزایش یابد، نکات آموزشی توسط والدین آموخته شود، در مسائل درسی بتوانند  

اثرگذاری مثبت داشته باشد، اطالعات معلم افزایش یابد، ارتباطات تسریع و تسهیل شود و مهم ترین پیامدی مثبتی که گزارش کردند  

 از اظهارات مصاحبه شوندگان در این راستا در ادامه ذکر شده است:  افزایش صمیمیت با اولیا بود. بخشی 

  کی  تا  بشن  منتظر  گه ید  خوانینم  ی عنی  شده  عیسر  ارتباطات  م،یارتباط  در  هم   با  ی مجاز  نکهیا  گهید  طرف  از: »1مصاحبه شونده  

 دانش  یا خورده  و  ستیب ی وقت من خود ا ی. کنند سوال شون  بچه مورد در  نندیبب رو  من مدرسه،  یتو  باشم داشته وقت من انیب یروز

 
1 Tyson  



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

 که  ی موقع  ی پ  رهی م  من  ادی  از  ها  اون   مورد   در  زهایچ  ی بعض  اما  بشناسم  رو   کدوم  هر  هم  خوب  ماه   چند  از  بعد  اگر  قاعدتا  دارم  اموز

  صحبت  کاش  هم  مسئله   نیا  مورد  در   افته  ادمی  تازه  رنیم  ها  اون  نکه یا  از  بعد  و   بمونه  ناگفته  ها  حرف  ی لیخ  ممکنه  نمیبیم  رو   شون  مامان

 و .  طور  نیهم  هم ها  اون ای  کنمیم  منتقل  بهشون  شمیم  ی اشتباه  متوجه  من.  افته  ی م  اتفاق  لحظه  در  عیسر  گهید  نه  یجور  نیا.  کردم  ی م

 «.افته ی م اتفاق عیسر آموز دانش اون مورد در مون اطالعات انتقال نیا

  که  شهیم  معلم  زحمت  باعث   چرا  خوبه  هم  ی لیخ  اتفاقا  باشند  داشته   هم ی آموزش  ر یغ  تعامالت  معلم  با  نیوالد: »4مصاحبه شونده  

کنند   ی م  یشتریب  یبا ما احساس راحت  ن ی. والدی آموزش  ر یغ  مسائل  در  کنه  شتریب  رو   خودش  معلومات.  برگرده  مطلب  دنبال  بره  معلم

با ما تعامالت  ی بحث درس باشه. وقتکه فقط م ستین یطور  نیشون و ا یریادگی یداره رو  ریاحساس و عواطف بچه ها تاث عتایو طب

باشن   شتریر بیپذ  تیکه مسئول  نیدارن شما بهشون بگ  شتریب  یبچه ها از شما حرف شنو  گنیم  نکهیهم دارند اعتقادشون ا  ی درس  ریغ

 «کنهیمکمک  شتریب ی مسائل درس یتو شهیباعث م نیبشه ا  تیتقو ی بشه وقت  تیمعلم و دانش اموز تقو نیارتباط ب شهیباعث م نیو ا

 ما  گرفتند  ادی  ها  بچه  که  نیا  بر  عالوه  که  گنیم  بهم  نمیوالد  شهیهم  من  که  بود  نیا  داشت  ی خوب  کی  امسال: »1مصاحبه شونده  

 نیتمر  که  میخواستیم  خونه،  میفرستادیم  رو  ها  بچه  بعد  و   میکرد  یم  سیتدر  کالس  یتو  فقط  ما  دیشا  گهید  یها  سال.  میادگرفتی  هم

 انجام  یی کارها  چه   ها  بچه  با  میریگ  ی م  ادی  بعد  شما  یها  سیتدر  از  میریگیادمی  ما  گفتند  ی م  نیوالد  امسال.  ندنبود  بلد  نیوالد  کنند

 «..میبد

سایر پژوهش ها نیز مزیت این ارتباطات را ذکر کرده اند. ارتباط و تعامل والدین با معلمان که جنبه ای از مشارکت در امور 

  کند ی مکمک    شدهآموخته  قبالً، به یادآوری مطالب  شودی می جدید  هاروشدگیری مطالب و  یا  بهتحصیلی است برای والدین منجر  

و پیشرفت فرزندان باعث رضایت خاطر   هابچهبرای فرزندان بعدی و همچنین آگاهی از مسائل و مشکالت    شودی می  اتجربهو هم  

هر دو طرف هنگام    یچالش برا  کیاغلب به عنوان    ی،زمان   یها  تیمحدود(. همچنین بدین دلیل که  1392)مردان،    شودی م  هاآن

شده است، تعامالت مجازی به دلیل سهولت و تسریع در ارتباطات می تواند گزارش  در پژوهش ها    گریکدیتعامل با    یتالش برا

  ر یسا  و قبت از کودکان  مربوط به مرا  امور،    ی از تعهدات شغل  ی ناش  ی زمان  یتنگناها   لیخانواده ها ممکن است به دل  مفید و موثر باشد.

شوند.   ی روبرو م   یی تعامل با معلمان با چالشها  جادیدر داخل و خارج از خانه برآورده شوند ، هنگام ا  ظمبطور من  دیکه با  یی ازهاین

 نندوات  ی ، معلمان اغلب نم  جهیشوند. در نت  ی خود روبرو م  یدر کالسها  تیمسئول  شی بزرگ با افزا  ی تعدد کالسها  لیبه دلنیز  معلمان  

خانواده ها ممکن است نتوانند در    نیبا برنامه روز مدرسه مطابقت ندارد و ا  نیوالد  یبرنامه کار  رایبا خانواده ها مالقات کنند ، ز

)کالرک، شریدان و وودز،   برگزار شده در طول مدرسه شرکت کنند   ی ها  تیفعال  ریمراسم مدرسه مانند جلسات ، برنامه ها و سا

ارتباطات آنالین برای همچنین    عامالت مجازی بین معلم و والدین می تواند این چالش ها را برطرف سازد.( که بر قراری ت2010

  والدین راحت تر است ، زیرا مجبور نیستند روز کاری خود را برای تماس تلفنی با یک معلم یا شرکت در یک کنفرانس قطع کنند

فناوری اطالعات مدرن ، ارتباطات را سریع و راحت می کند و  داده اند که    (. سایر پژوهش ها نیز نشان2006و همکاران،    1)مرکلی 

 (. 2013)هو، هیونگ و چن،  والدین فرصت بیشتری برای درک آنچه فرزندانشان در مدرسه انجام می دهند دارند

ره شده است ارتباط به  م در تعامالت مجازی نیز از ویژگی هایی ست که در سایر پژوهش ها به آن اشاارتباط به موقع و مستقی

برقراری ارتباط خوب بین خانه و مدرسه جلوگیری از حل مشکالت کودکان در مدرسه با تمرکز بر رفتار یا پیشرفت    موقع موجب

با نامه یا تماس تلفنی  ( معتقد است2011)  2گرنت  (.2011)گرنت،    بودخواهد  تحصیلی   از مشکالت جدی مطلع می   تنها  والدین 

جلسات والدین و مربیان که سالی دو بار برگزار می شوند )و سپس فقط با والدینی که می توانند در آن شرکت    زاریو تا برگشوند،  

ممکن است کودکان پیام رسان های غیرقابل اعتماد باشند: نامه ها همیشه منتقل   همچنین .کنند( درباره مسائل جزئی خبری نخواهند

می تواند کمک ارتباط دیجیتال  لذا     .ا ممکن است کودکان معلمان را علیه والدین بازی کنندنمی شوند ، پیام ها چرخانده می شوند ی 

مستقیماً با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به آنها امکان دسترسی به اطالعات معتبرتر و اطالع سریعتر از کند که والدین و معلمین  

به رویداد نزدیکتر باشد ، تأثیر   ه بازخوردهرچحائز اهمیت بوده و هر چه    . همچنین ارتباط به موقع برای والدین د مشکالت را بدهن

 . آن بیشتر خواهد بود
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ابزارهای دیجیتالی نوآورانه برقراری ارتباط و به اشتراک گذاشتن اطالعات در مورد آموزش کودکان را برای معلمان و والدین  

در گذشته معلمان و والدین عمدتا از طریق تلفن ، (.  2020،  رنگ و پاراآلزاید ، کو؛  2019،  1)گوا، وو و لیو  آسان و راحت می کند

در  عالوه بر سرعت و راحتیدر حالیکه فناوری موجب می شود    یا جلسات حضوری با یکدیگر ارتباط برقرار می کردند  راهنما    کتاب  

ی توانند پیام های صوتی یا کتبی ارسال کنند  آنها م شده است.   ارتباط بین والدین و معلمان  شدنچند حالت  موجب  ،  برقراری ارتباط

 (. 2019)گوا، وو و لیو، ، اطالعات را از اینترنت به اشتراک بگذارند و عکس و فیلم را فوراً پیوست کنند 

هرچه والدین در برقراری ارتباط با معلمان و سایر والدین فعالیت بیشتری داشته باشند ، اطالعات بیشتری به دست می آورند و 

سرمایه اجتماعی در رابطه با آموزش فرزندشان می افزاید، که این امر به   "والدین"روابط بهتری با معلمان برقرار می کنند. این امر به  

بین معلمان و والدین به پیشرفت کودکان کمک می مجازی  ارتباط  (.  2019)گوا، وو و لیو،   سرمایه فرهنگی کودک کمک می کند

  ( سایر 2021،  2)استماتیس و چاتزینیکوال  هبود می بخشد ، همچنین احساس امنیت کودک را فراهم می کند کند و رفتار آنها را ب

عبارتند از: دسترسی آسان به مطالب و ارزیابی دانش آموزان    که در سایر پژوهش ها ذکر شده  استفاده از چنین رویکردی  های  مزیت

 (. 2006)مرکلی و همکاران،  امن برای به اشتراک گذاشتن اسناد محرمانه ، و یک محیطمعلم، ارسال به موقع کار کودک و نظرات 

 

 معایب تعامالت  −
معلیمن معتقدند این افزایش تعامالت و تغییر ماهیت آن معایبی نیز به دنبال داشته است. آنان بیان داشتند که کم شدن احترام در 

 ری زیاد معلم از جمله معایب آن است.  ارتباطات، سوءبرداشت در تعامالت، سوءاستفاده والدین و درگی 

  و  ریمد  میکرد  ی م  صحبت  یحضور  صورت  به  مدرسه  امدنیم  میقد  ی وقت.  بشه  باز  هم  به  افراد  یرو   ممکنه: »7مصاحبه شونده  

طوری صحبت کنند که نه در شان خودشون باشه نه در شان    PV در  هست  ممکن  االن  اما  داشتند  حضور  هم  همکاران  هیبق  ای  معاون

 « طب شون که معلم هست.مخا

  ی مجاز  آموزش  که  مدت  نیا  خصوصا  داره  معلم  آموزش   بحث  در  که  یادیز  ها   یریدرگ  و   مشغله  وجود  با: »6مصاحبه شونده  

 لحاظ  از  ی حت و   بره  یم ممکن سطح نیتر  نیییپا  به رو   معلم یانرز  و   توان واقعا   ی آموزش ریغ تعامالت و  آموزش ریغ یها بحث  بود

  داشته   توجه  ها  بچه  تک  تک  مسائل  به  و  بچرخونه  رو   نفره  ی س  کالس  کی  بخواد  آدم  تنه  کی .  زهی ریم  بهم  و ر   معلم  ی گاه  ی روح

  کی  از  اگر  معلم  یبرا  وفتهیب  اتفاق  ی روح  استهالک  جور  کی  واقعا...    هم  ی آموزش  ریغ  مسائل  اد یب  حاال  و   آموزش  بحث  در  باشه

 « ..بشه  شتریب یحد

چالش  فناوری جدید نیز  در این پژوهش و پژوهشهای گذشته به آن اشاره شد، ارتباطات با مزایای بسیار زیادی که با این وجود

دارد. سرعت و راحتی سریع نمی تواند ارتباط کافی را تضمین کند. سوتفاهمی وجود دارد که روابط را    نیز  منفی   های  جنبهها و  

نمی توانند از ارتباط رو در رو با والدین غافل شوند ، به ویژه    تهدید می کند. تعامالت در زندگی واقعی قابل تکرار نیستند. مربیان

کسانی که در گروه چت کالس سکوت می کنند یا به ابزارهای ارتباطی جدید دسترسی ندارند. مدارس همچنین باید از والدینی که 

ود فناوری همچنین فرصت های ارتباطی کمب(.  2019درنظر بگیرند)گوا، وو و لیو،  نمی دانند چگونه از فناوری جدید استفاده کنند  

خانواده هایی که درآمد کمتری دارند ، سطح تحصیالت پایین تری    (.2005)گراهام کلی ،   بسیاری از خانواده ها را محدود می کند

دیجیتالی  ممکن است دسترسی کمتری به فن آوری قابل استفاده ، منابع    است  در سطح مواد دارند و سطح مهارت آنها در سطح پایین

از آنجایی که ارتباطات با واسطه فناوری ، از جمله نامه های الکترونیکی همچنین    .داشته باشند  پهنای باند باال  با   و دسترسی به اینترنت

و سایر فرم های نوشتاری ارتباطات رایانه ای ، کمتر سرنخی از جمله حرکات و تفسیر احساسات را به تصویر می کشد ، آنها اغلب  

این معلمان را دچار استرس می کنند زیرا آنها سعی می کنند از کلمات مناسب برای .  رتباطات دو طرفه ابهام ایجاد می کننددر ا

معلمان (. همچنین یکی دیگر از مشکالت این شیوه ارتباطی این است  2020)ابوبکری،  جلوگیری از ابهام و عدم اطمینان استفاده کنند  

 (. 2011)گرنت،  پاسخگویی به پیامهای متعدد والدین نخواهند داشتکه وقتی برای  هستندنگران 
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___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

 بحث و نتیجه گیری

در آموزش   جدید  با توجه به گسترش تلفن های هوشمند و سایر فناوری های تلفن همراه در سال های اخیر ، روش های ارتباطی

رجهان، برای حغظ این روابط، به لزوم استفاده از  . از طرفی شیوع بیماری همه گیر کرونا دو پرورش به سرعت تکامل یافته است

فناوری ها دامن زده است. برقراری ارتباط والدین و معلمین از طرق فضای مجازی در سال های گذشته نیز در کشور ایران نیز رواج  

ر تعامالت خانه و بر شدت آن افزوده است. در این سال تحصیلی، تعامالت مجازی ب  1400- 1399داشته اما شرایط سال تحصیلی  

مدرسه حاکم شده و والدین و معلمین در برقراری ارتباط با یکدیگر ملزم به استفاده از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی شدند و به 

عنوان اولین راه ارتباطی والدین و معلمین تبدیل شده است. پیام رسان شاد که توسط وزارت آموزش و پرورش طراحی شده بستری  

مناسب برای حفظ روابط بین والدین و معلمین در شرایط موجود است. پژوهش حاضر به بررسی گونه شناسی این تعامالت    رسمی و 

در گروه های کالسی پایه اول و دوم اقدام کرده و سپس با مصاحبه با معلمین کالس به بررسی تغییرات تعامالت والدین و معلمین  

برای استفاده از تعامالت مجازی و یا حضوری و مزایای و معایب تعامالت مجازی پرداخته  نسبت به سالیان گذشته، ترجیح معلمین  

 است.  

همانگونه که در یافته ها به صورت مبسوط شرح    ، گونه شناسی تعامالت مجازیدر پاسخ به پرسش اول پژوهش در خصوص  

ده ی تعامالت مشاهده شده در گروه های کالسی،  داده شد، در دو دسته کلی تعامالت درسی و غیر درسی جای می گیرند. بخش عم

از جنس تعامالت درسی بوده که توسط معلمین در کالس برای والدین مطرح می شد. تعامالت غیردرسی با توجه به مشکالت خاص  

به سال های  هر دانش آموز در هر کالس و در هر مقطع زمانی، متفاوت بوده و معلمین اذعان داشتند والدین در این زمینه نسبت  

گذشته که تعامالت حضوری بوده، اقدام به برقراری ارتباط بیشتر کرده و درخواست راهکار در زمینه های غیردرسی نیز داشتند. به  

نظر می رسد افزایش صمیمیت گزارش شده توسط معلمین در تعامالت مجازی، خود دلیلی بر افزایش تعامالت غیردرسی والدین و  

صیلی بوده و از طرفی والدین، با نگاه به معلم به عنوان یک فرد متخصص در زمینه های مختلف، درخواست معلم در این سال تح 

راهنمایی داشتند. البته این تعامالت غیردرسی همان گونه که ذکر شد بیشتر در زمینه مواردی بوده که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم 

عنوان نمونه فرزند طالق که در یکی از ارتباطات والدین و معلمین گزارش شده است،  به درس دانش آموزان ارتباط داشته است به 

موجب آسیب رساندن به عملکرد تحصیلی دانش آموز شده و یا مشکالت مالی در راستای تهیه ی گوشی هوشمند که از موارد 

پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که  ( نیز در  2011گزارش شده است، با عملکرد تحصیلی دانش آموز ارتباط دارد. گرنت )

در خارج از مدرسه دارند بدانند، مگر    دانش آموزانکه الزم نیست معلمان در مورد مشکالتی که    هر دو معتقدندوالدین و معلمان  

گذارند که به امور  . لذا والدین مواردی را با معلمین در میان می  فرزندان را تحت تأثیر قرار دهند  اینکه رفتار یا پیشرفت در مدرسه

 تحصیلی آنان مرتبط باشد.   

نکته مهم در برقراری تعامالت غیردرسی که بسیار برجسته بود، قدرشناسی و تشکرات والدین و معلمین از یکدیگر بود. پیام 

شود هم   های بسیاری در گروه های کالسی مشاهده شد که حاوی قدرشناسی هر دو گروه از یک دیگر بود، که این امر موجب می 

والدین و هم معلمین احساس مثبت تری در خصوص عملکرد خود و در نتیجه افزایش کارآیی داشته باشد. پژوهش ها نشان داده که  

در   شیهایی توانای بیانگر میزان اعتماد فرد به  اثربخشاست. خود    رگذاریتأث  هاآن ی والدین بر میزان مشارکت  اثربخشباورهای خود  

والدین اگر احساس کنند که توانایی    درواقع(.  1394؛ نقل در قدسی، باللی و لطیفی،  1990،  1است )رابینسون انجام تکالیف خاص  

( و با معلمین ارتباط برقرار خواهند کرد. این قدرشناسی از فعالیت ها، 2008)هریس و گودال،   کمک دارند، درگیر خواهند شد

   باور های خود اثربخشی والدین خواهد شد. مشارکت ها و برقراری ارتباط با معلم موجب افزایش

یک طرفه   بیشتر  همچنین نشان داد که ارتباط بین معلمان و والدین،،  این مطالعه  مشاهدات گروه های کالسی و مصاحبه با معلمین

ی، مالی و و در موارد خاص از جمله مشکالت خانوادگی، رفتارمعلمان فقط به والدین اطالعات می دهند  و در اکثر موارداست  

 والدین روابط معلم و  در     "2متخصص "مدل  تحصیلی، والدین به برقراری ارتباط با معلمین اقدام می کنند. این مدل ارتباطی، مشابه  

این مدل،   بود  انتقال  شامل  است.  والدین  به  معلمان  از  وقفه اطالعات  یادگیری دانش و  جریان بی  بهبود  معلمان معموالً مسئولیت 
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 ، 1ی ا)هورنب  فقط پیام معلم را تأیید می کنند  والدینعهده می گیرند، والدین نقش حمایتی را ایفا می کنند که در آن    آموزان را بر

نیز این ارتباط یک طرفه مشاهده شده است )بیلتون، 2011 (. در سایر پژوهش های تعامالت والدین و معلمین در فضای مجازی 

  جداگانه   صورت  بهبیشتر والدین ،  (  و در این پژوهش ها نیز  2021،  2؛ اردریچ 2020،  اراآلزاید ، کورنگ و پ؛  2018جکسون و هیمر،  

بیشتر ارتباطات  ( نیز در پژوهش خود نشان داد که  2021(. اردریچ )2020،  آلزاید ، کورنگ و پاراکردند )  می   برقرار  ارتباط  معلمان   با  ،

 روزانه آنچه که احتیاجبه والدین یادآوری می کردند که فرزندان خود را با  معلمان تنها دیجیتالی والدین و معلمین یک طرفه بود و 

و در کالس اول و دوم در مورد تکالیف   می کردندبفرستند، آنها را از وقایع مطلع    مورد نیاز در کالس است،خاص  وسایل  یا    بوده

موثر بین والدین و    ارتباط  ایجاد  حالیست که برای  آنچه که در یافته های این پژوهش نیز مشاهده شد. این در  مدرسه اطالع دهند

ارتباط موثر، بر اساس تعریف، دو طرفه است. با این حال ، در محیط مدرسه ،  باشد.     داشته   وجود  طرفه  دو   تعامل معلمان ، باید یک  

تعریف می شود به عنوان یک متخصص  معلم  اغلب در چارچوب  ان .ارتباطات  معلمان  و هم  والدین  تظار دارند مربیان یعنی هم 

اطالعاتی را در اختیار خانواده ها قرار دهند. رویکرد یک طرفه فرصتی را برای یادگیری از خانواده ها در مورد نقاط قوت ، حمایت 

  امکان ارسال دو سویه پیام .  از دست می دهد و ممکن است منجر به درک ناقصی از تأثیر ارتباط بر روابط شود  دانش آموزها و منابع  

ثر  موبرای خانواده ها و معلمان ، ایجاد اقدامات ارتباطی  و به معلمان و والدین امکان اشتراک منابع را می دهد  در گروه های کالسی،

و دو طرفه به هر دو طرف این امکان را می دهد تا نیازها و اهداف یکدیگر را درک کنند و ممکن است در پیشگیری از مشکالت  

 .کنندقبل از بروز آنها کمک 

در بررسی برای یافتن پاسخ این سوال پژوهش که تغییرات تعامالت نسبت به سالیان گذشته چه بوده است؟ یافته هانشان داد که  

افزایش تعامالت بین والدین و معلمین رخ داده است که این افزایش تعامالت، به دلیل شرایط منحصر به فرد آموزشی امسال دور از  

کیفیت تعامالت والدین و معلمان در تقویت پیشرفت و رفتار دانش آموزان مهمتر از تعداد دفعات یا  چند که  انتظار نبوده است. هر

ارتباط و والدین معلم به عنوان یک  افزایش ارتباط معلم با والدین نیز اهمیت دارد.  ( اما  2013،  3)کرافت و دوقرتی  میزان تماس است

برای عملکرد و نگرش دانش آ نظارتی  موزان است. این برای آشنایی والدین درمورد پیشرفت عملکرد تحصیلی فرزندان و  ابزار 

زمانی که معلمان  مورد نیاز است.  آموزان  و سالمت دانش  ی آموزش  ژهیو   ی ازهاین  جهت شناسایی معلمان    یبرا  یانه یزم  فراهم کردن

کنند که بهتر کنند و والدین احساس می مدرسه بهتر عمل می کنند، دانش آموزان در ارتباط برقرار می  زیاد با والدینپیوسته و  طوربه

دانش   ی لیتحص  شرفتیپ  تی، تعامل و در نهای ، اثر بخشزهیانگ( و  2016،  4بیشتر مشارکت داشته باشند )باکر و وایس، کلی و شیبااست  

در زمان حضوری بودن این    های گذشتهنتایج پژوهشاین در حالیست که    (.2013)کرافت و دوقرتی،    دهدمی    شیآموز را افزا 

؛ مهاجران و  1394دهد که تعامالت خانه و مدرسه در ایران بسیار محدود بوده است )شیربگی، عزیزی و امیری،  تعامالت نشان می 

( همچنین ادراک والدین و معلمان ، بیانگر آن است که  1390؛ زنجانی زاده، دانائی و سلیمی نژاد،  1392؛ تبرایی،  1394ی،  اقلعه

نظری از اهمیت درگیری والدین در آموزش فرزندانشان تا حدی آگاهی داشتند اما در عمل چندان درگیر نبودند   ازلحاظالدین  و 

شده    دیتأککشور، همواره بر ارتباط خانه و مدرسه    وپرورشآموزش ی  باالدست(؛ در حالی که در اسناد  1394)شیربگی و همکاران،  

پنجمین هدف کالن در    عنوانبه خانواده در تعالی نظام تعلیم و تربیت رسمی،    ژهیو بهگانی  است. افزایش مشارکت و اثربخشی هم

یافته های پژوهش حاضر که نشان داد  ه با نظر به  (.  1390است )سند تحول بنیادین،    ذکرشده  وپرورشآموزش سند تحول بنیادین  

به اهمیت ارتباطات با توجه    فزایش این تعامالت و روابط است و تعامالت مجازی و بهره گیری از فناوری یک از اقدامات در راستای ا

بین معلم و والدین و تاکید اسناد باالدستی، انتظار می رود معلمین با بهره گیری از تجارب این سال آموزشی و بهره مندی از فناوری  

 . در برقراری این تعامالت، در راستای حفظ و گسترش این تعامالت در آینده بکوشند

نکته قابل توجه دیگر این است که این افزایش تعامالت در گروه های کالسی پایه دوم به نسبت پایه اول به صورت محسوسی  

کمتر بود و یکی از مصاحبه شوندگان نیز از معتقد به کاهش تعامالت بودند. به نظر می رسد شواهد، نشان دهنده این است که همان  
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)شیربگی، عزیزی  ابدیی مدر امور تحصیلی فرزندشان در طول زمان، کاهش مشارکت والدین ان گونه که با افزایش سن دانش آموز

( این زمینه در مشارکت والدین در فضای مجازی به طور عام و به طور خاص برقراری تعامالت با معلم نیز تاثیر گذار 1394و امیری،  

 باشد و در پژوهش های آتی نیازمند بررسی دقیق تر است.

به   پژوهشی شواهد    ترین تغییرات گزارش شده در تعامالت والدین و معلمین، افزایش میزان مشارکت پدرها بوده است.مهم  

پدرها یک عامل بالقوه قدرتمند برای تغییر در زندگی آموزشی ند و  پدران در نتایج تحصیلی فرزندانشان اشاره دار  مهم و بی نظیرسهم  

این در  2018)کیم،  کودکان هستند   تعامالت حضوری نشان می دهند که پدرها  (  حالی است که پژوهش های گذشته در زمینه 

و   مشارکت پدر ها علی رغم تعداد روزافزون مطالعات تجربی ، بررسی رابطه بین  (.  1396مشارکت وارتباط کمی دارند )سورگی،  

( اما فقدان آن در پژوهش 2005،  1ان و هو سالیو-مک براید ، شوپپ؛  1994زک،  اسلوتحصیلی دانش آموزان )گرونلیک و    موفقیت

نحوه    ،حال حاضر در مورد چگونگی تأثیر درگیری پدران در انواع مختلف بر موفقیت فرزنداندر    های ایران به چشم می خورد و  

شارکت . این افزایش مدرک کافی وجود ندارد  و راهکارهای موثر در جلب مشارکت پدران،  مقایسه این مسئله با مشارکت مادران

پدرها در تعامالت مجازی می تواند زمینه موثری را برای بررسی زمینه های افزایش مشارکت پدرها در امور تحصیلی فرزندان و 

 تعامالت با معلمین فراهم کرده تا در پژوهش های آتی به آن پرداخته شود. 

حضوری را مکمل هم می دانند و استفاده در کنار  همان گونه که در یافته ها ذکر شد معلمین عالرغم این که تعامالت مجازی و  

تواند فقط به اشکال   ی نم  تیو ترب  میو جامعه تعل  نیوالد  نیارتباطات بهم را توصیه میکنند. سایر پژوهش ها هم نشان دادند که.  

)پتراش و  مدرن باشد یادر مواجهه با چالش ه نیاز والد تیحما تقاار یبرا ی اضاف  یا لهیوس دیتعامل محدود شود ، بلکه با یمجاز

اما اغلب معلمین حاضر    مناسب را برای ارائه اطالعات انتخاب کنند راه و گزینه  به موضوع،  ( معلم و والدین بسته  2020،  2سیدوروا

در پژوهش تعامالت حضوری را نسبت به تعامالت مجازی ترجیح می دادند. درک بهتر احساسات والدین در ارتباطات حضوری،  

ی بیشتری کالم معلمین در این دست از ارتباطات، منظم بودن، زمان مند بودن تعامالت حضوری، حفظ احترام و جلوگیری تاثیرگذار

از سوتفاهم در تعامالت از جمله دالیل ذکر شده در این زمینه بوده است. اما مزایای بیشمار تعامالت مجازی و بهره گیری از فناوری 

رخی از معلمین نیز نسبت به این گونه از تعامالت نسبت به تعامالت حضوری رغبت بیشتری در تعامالت، موجب شده است که ب

داشته باشند. بررسی نظر والدین در این زمینه نیز می تواند کمک شایانی به معلمین و دست اندرکاران نظام آموزشی در شکل دهی  

 تعامالت آتی داشته باشد. 

برخی از مزایای   .و معایب تعامالت مجازی و تعامالت غیر درسی با والدین را برشمردندمعلمین در این پژوهش تعدادی از مزایا  

ذکر شده در این پژوهش از جمله تسریع و تسهیل ارتباطات می تواند چالش های تعامالت حضوری را برطرف کند لذا بهره مندی  

. مهم ترین مزیت ذکر شده توسط معلمین در این پژوهش،  از فناوری های در کنار سایر اشکال ارتباطی می تواند موثر و مفید باشد

افزایش صمیمیت با والدین بوده است. این افزایش صمیمیت می تواند آثار مثبت بسیاری در زمینه تعامالت والدین و معلمین داشته  

 تحصیلی دانش آموزان گردد.  باشند و منجربه افزایش این تعامالت و در نتیجه افزایش مشارکت والدین و در نهایت بهبود عملکرد

ارتباط دیجیتال راحت تر و فوری تر از مدل همان طور که معلمین در این پژوهش نیز اشاره کردند، شواهد پژوهشی نشان می دهد  

ه  ی ببا کمک فناور. برای نمونه راحت شدن ارتباطات های سنتی ارتباط است، بنابراین در برخی موارد می تواند گزینه مناسبی باشد

 یشتریب  ی واسطگ ی تواند ب  ی م  نیندارد و همچن  ازیدر مدرسه ن  نیوالد  ی کیزیلزوماً به حضور ف   والدین  حضور فعال  گونه ای است که

مهم ترین معایب ذکر شده توسط مصاحبه شوندگان پژوهش حاضر، (. 2015)پاتریکاکو،  را در ارتباطات خانه و مدرسه فراهم کند

درتعامالت مجازی و سوبرداشت ها نیازمند فرهنگ سازی استفاده هر دو طرف از فضای مجازی و تالش    از قبیل بروز بی احترامی ها

گسترش   در زمینه انتقال مناسب پیام به والدین  باید مهارتهای خود را  نیز  معلمانبرای انتقال هر چه بهتر پیام در تعامالت مجازی است.  

. در کنار اقدام جهت به حداقل رساندن معایب تعامالت مجازی، موردی که نیازمند  برسانند  ثر با والدین را به حداکثروداده تا ارتباط م

  بیشتر   استفاده از اینترنت برای روابط خانواده و مدرسه همچنان در میان افرادی که دسترسی دقت و توجه بیشتر است این بوده که  

نابرابری های آموزشی   و اینرشد می کند  ،  دارند بنابراین ضروری است که سیاست ها و    روند می تواند  موجود را تشدید کند. 
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 ...دربین والدین و معلم تعامالت حاکم   بررسی _____________________________________________________________________

 

که نمونه ای ازآن    اقدامات به شکاف دیجیتال توجه زیادی نشان دهند و برای افزایش دسترسی و دانش در بین خانواده ها تالش کنند

شد. با توجه به اینکه سو   در صحبت های یکی از معلیمن حاضر در پژوهش در راستار رفع مشکالت مالی دانش آموزان مشاهده

برداشت ها نیز از دغدغه های والدین در زمینه معایب تعامالت مجازی ذکر شده بود می توان گفت که تعداد بسیار اندکی از پیام  

  پیام های صوتی های ارسالی در گروه جهت تعامل با والدین پیام های صوتی بود، و اغلب پیام ها به صورت متن ارسال شده بودند. 

برای برقراری ارتباط با والدینی که    میتواند به دلیل انتقال حس و لحن دربیان از ایجاد سوتفاهمات بکاهد و از طرفی گزینه ی مناسبی 

( لذا پیشنهاد می شود معلمین در ارسال پیام های صوتی نسبت به 2005تحصیالت پایین تری هستند، می باشد )گراهام کلی ،  سطح  

 رت بیشتری ورزند.پیام های متنی مباد

در   نباید به عنوان راه حلهمیشه  والدین باید بپذیرند که همه ابزارهای الکترونیکی و منابع مبتنی بر فناوری    در نهایت معلمین و 

در بهره گیری از آن در   ، باید از مزایا و معضالت فن آوری و رسانهجمله معلمین و والدینتلقی شود. همه کاربران ، از    تعامالت

را به حداکثر   آگاهی کافی داشته باشند تا بتوانند مزایا  شارکت والدین به طور عام و برقراری ارتباط معلم و والدین به طور خاص،م

که از طریق آنها فن ود هایی ب راهدنبال محافظت می کنند. باید منتقدانه به   آن برسانند و حتی مهمتر از آن ، از عوارض جانبی جدی

و رسانه ها تعامالت    آوری  و  ادغام  بهترین شکل  به  توانند  افزایش    خانه ومدرسهمی  این راستا   آنچهداد.  را  دست  باید توجه    در 

 گی چگون  نه این که فقط به دنبال راه هایی جهت،  ، پرورش خرد دیجیتالی استکردرا به آن معطوف  اندرکاران نظام آموزشی  

شامل عناصر دانش ، بینش و قضاوت خوب    ،. تعریف گسترده تر از خردشد  گسترش فعالیت های آن، محدوداستفاده از فناوری یا  

است. پرورش خرد دیجیتال باید شامل آموزش در مورد مزایا و مضرات فن آوری و رسانه ها باشد ، که منجر به تأمل در مورد بهترین  

مندی از فناوری را در تعامالت والدین و معلمین    ( لذا بهره2016)پاتریکاکو،    خواهد شدروش ها برای استفاده در مدارس ، خانه ها  

 را به مطلوب ترین شیوه امکان پذیر خواهد کرد. 

یک مشخصه پیش بینی ارتباط خانواده و مدرسه مبتنی که    ( در پژوهش خود نشان داده است که 2008بوفارد )با توجه به این که  

، همچنین در  ز والدین دختران از طریق اینترنت ارتباط برقرار می کنندوالدین پسران بیشتر ا است و  جنسیت دانش آموزان فناوریبر 

( پیشنهاد می شود پژوهش های آینده به بررسی  2019آمد و تحصیالت والدین و سابقه معلمین نیز در این زمینه موثر است )الهو،  

جنسیت خانم تمام معلمین حاضر در پژوهش این عوامل در بافت تعامالت ولدین درایران بپردازند. از محدودیت های این پژوهش، 

بود که به دلیل این که اکثر معلمین در پایه های دوره اول ابتدایی، خانم هستند تا حدودی گریز ناپذیر بود اما امکان دسترسی به  

 وصیه می گردد.معلمین مرد و بررسی تعامالت آنان در ارتباط با والدین و مقایسه آن با معلمین خانم در پژوهش های آینده ت

باید به عنوان راهنمایی برای یافتن ابزارهای ممکن برای بهبود   بیماری همه گیر کرونا، افزایشدر پایان می توان اظهار داشت که  

مدارس برای برقراری بلکه    و حفظ ارتباطات معلم و والدین باشد. یک بیماری همه گیر نباید فاصله بین والدین و مدارس را بیشتر کند

ثر استفاده  وتباط با والدین و ایجاد احساس جامعه با استفاده از ابزارهای رسانه های اجتماعی باید از فناوری در حال ظهور به طور مار

لذا    .کنند. مدارس همچنین باید والدین را در درک مفید بودن استفاده از ابزار فن آوری ارتباطات برای ارتباط با مدارس یاری دهند

ردد دوره های ضمن خدمت برای معلمان در جهت ایفای نقش صحیح در این تعامالت و ترغیب والدین در بهره گیری  پیشنهاد می گ

 از تعامالت مجازی و همچنین کالس های آموزش خانواده جهت آگاهی بخشی به والدین در این زمینه در نظر گرفته شود. 
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 منابع

کت خانواده با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی  جذب و مشار  ی هاوه یرابطه ش(.  1396اکبری، عباس )
دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور پردیس، تهران،   نامه کارشناسی ارشد(.)پایان  مدارس دخترانه شهرستان آمل

 ایران. 

و   ی درک و تجربه والدین و معلمان از «مشارکت والدین در آموزش رسی پدیدارنگارانهبر(.  1391امیری، شیال )
 نامه کارشناسی ارشد(. دانشگاه کردستان. کردستان، ایران. پایان) پرورش«: مطالعه موردی مدارس دخترانه کرمانشاه

توجه به اثرات درگیری تحصیلی  آموزان مقطع دبیرستان بامدل یابی پیامدهای تحصیلی دانش(. 1394آهی، قاسم )
 دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران. دکتری(. نامهانیپا ) والدین

)علی ایمانی، مترجم(.   ی.دبستانشیپ وپرورشآموزشمشارکت خانواده در  (.1388پرایر، جنیفر و جرارد، مورین )

 تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

ی آن )از دید هاچالشو    وپرورشآموزش در   هاخانوادهرسی میزان و چگونگی مشارکت  بر(.  1392تبرایی، زهرا )
و  وپرورشآموزش مسئوالن   معلمان  مدیران،  ابتدایی(  هاخانواده،  دوره  در  بهشهر  شهرستان  کارشناسی )پایان  در  نامه 

 دانشگاه مازندران، مازندران، ایران. ارشد(.
( محمدعلی  سراوانی،  و  شراره  پیشرفت  1390حبیبی،  با  فرزندان  آموزشی  فرایند  در  والدین  مشارکت  رابطه   .)
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