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  فرهنگیاندانشگاه 
  پژوهی ترویجی آموزشـ  علمی نامه فصل

  1400وهفتم، پاییز  سال هفتم، شماره بیست

  هاي آموزش مجازي در دوران شیوع ویروس کرونا مشکالت و چالش
 در مقطع ابتدایی 

 3فاطمه بهجتی اردکانی،  2یاسررضاپورمیرصالح،  1ملیحه مصیبی اردکانی

 3/7/1400پذیرش:                                                         27/5/1400دریافت: 

  
   چکیده

هاي آموزش مجازي در دوران شیوع کرونا در مقطع  هدف از این پژوهش شناسایی مشکالت و چالش
جامعه  اکتشافی است.پژوهش حاضر، کیفی و از نظر ماهیت پژوهش از نوع پدیدارشناسی ابتدایی است. 

آموزان مقطع ابتدایی ساکن شهرستان اردکان بود که در سال  هاي دانش هدف پژوهش شامل کلیه خانواده
هدفمند صورت  بهگیري  نمونه آموز در این مقطع بودند. داراي حداقل یک دانش 99-1400تحصیلی 

نفر  10نهایت نمونه به  ادامه پیدا کرد که در ها انجام شده و مصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع داده
مشکالت  ها،  و تحلیل داده با تجزیه  ها با استفاده از روش تحلیل مضمون کدگذاري شد. رسید. مصاحبه

هاي  زیرساخت«و » آموزان دانش«، »والدین«، »معلم و مدرسه«، »آموزش«هاي  مجازي در حوزه آموزش
نشان داد که مشکالت آموزش مجازي در دوران شیوع ویروس شناسایی شد. نتایج » آموزش مجازي

ها براي  بلکه، به دلیل عدم آمادگی خانواده ،کرونا، نه تنها متفاوت از مشکالت آموزش حضوري است
نظر  هاي مجازي پیش از این دارند. با در مواجهه با این مشکالت، گستردگی بیشتري نیز نسبت به آموزش

ریزي بستر  هاي آموزش مجازي و پایه کردن زیرساخت وان جهت فراهمت گرفتن این مشکالت، می
هاي مجازي بعد از دوران پاندمی نیز مفید  ي که در آموزشطور به ؛فرهنگی براي پذیرش آن اقدام کرد

 واقع شود.

  ها، یادگیري الکترونیکی، کرونا. آموزش مجازي، چالش ها: کلیدواژه

                                                             
  .ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران . دانشجوي کارشناسی1
   y.rezapour@ardakan.ac.ir. دانشیار مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران، نویسنده مسئول،  2
  .استادیار علوم تربیتی، گروه مشاوره، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران 3.
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 مقدمه
هاي دنیاي پیشرفته و زندگی بشر است و در رشد و تعالی زندگی فردي و  مؤلفهترین  مهم آموزش یکی از

اجتماعی انسان جایگاه ارزشمندي دارد. آموزش و پرورش مستقیماً در تحول و پیشرفت جامعه در ابعاد 
مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و حتی سالمت روان جامعه نقش بسزایی دارد؛ بنابراین، ضعف و قوت 

هاي اطالعات و ارتباطات، امکان  شود. امروزه به لطف فناوري نهاد، به ضعف یا پیشرفت جامعه منجر می این
ي روزافزون ارتباطات در سطح  دسترسی به آموزش را متناسب با نیاز انسان محقق ساخته است. با توسعه

اي، آموزش،  اوري رایانههاي اجتماعی و فن اینترنت، گسترش شبکههمچون  جهان و وجود امکانات ارتباطی
از طریق   فناوري اطالعات   تر و در دسترس همگان قرار دارد. پتانسیل ارتباطات سمعی و بصري ارزان

از اهمیت بسزایی  ،هاي جایگزین براي آموزشی فراتر از مرزهاي مدارس سنتی استفاده از ابزارها و راه
گیري از فناوري  وش مؤثري است که با بهرهآموزش مجازي ر«). 2018، 1برخوردار است (فرانکی و چیپ

اطالعات و ارتباطات در امر آموزش با ترکیبی از محتواي دیجیتالی، بستر ارتباطی مطمئن و کارآمدي را 
اند از این بسته آموزشی نوآورانه و  پژوهان بتوانند در هر زمان و مکانی که مایل کند که آموزش فراهم می

  ).180 :1395زاده فرد،  (قاضی »ببرندخالق براي آموزش خود بهره 
، دانشمندان یک ویروس جدید را شناسایی کردند که در سطح جهان در حال 2019در دسامبر سال  

اضطرار بهداشت عمومی با «را  19   ) شیوع بیماري کوید2020افزایش است. سازمان بهداشت جهانی (
هاي سیستم ما را در ابعاد مختلف مالی، فنی و  شیوع ویروس کرونا ضعف تعیین کرد.» المللی نگرانی بین

، باعث بسته شدن مدارس و 19    گیر کوید وضعیت مربوط به بیماري همه فرهنگی اثبات و تشدید کرد.
ها در بسیاري از کشورها شد. در مبارزه با بیماري کرونا ویروس، برخی از کشورها آموزش از راه  دانشگاه
ا جایگزین آموزش سنتی کردند. این شکل آموزش از راه دور با آموزش از راه دور مرسوم دور ر

الف) ناگهانی بودن آن: برند:  نام میآنها  تفاوتعنوان  بهمتفاوت است؛ کارشناسان از موارد زیر 
انگیوي بینی در مدارس بدون آمادگی قبلی به کار گرفته شد (ر پیش آموزش مجازي به دلیل نیاز غیرقابل 

یک اقدام برجسته ملی عنوان  بهدر بسیاري از کشورها ب)تحمیلی بودن آن: ). 2020، 2و سیماتی کومار
آموزش از راه دور قبالً  که در حالی ). 2020، 4شده است (تیلور و همکاران تحمیل » 3اقدامات دراکونی«

                                                             
1. Franky & Chiappe 
2. Rangiwai & Simati-Kumar 

 گیرانه . قوانین بسیار سخت 3
4. Taylor et al 
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شود و استفاده از  یروس اجرا مییک ضرورت در مواجهه با کرونا وعنوان  بهتجمالتی بود؛ در حال حاضر 
المللی بودن آن:  ج) بین). 2020، 1شده است (کرناك تبدیل » مأموریت بحرانی«آموزش از راه دور به 

مداخله غیر دارویی در سراسر جهان مورد استفاده قرارگرفت و یک واقعیت عنوان  بهآموزش مجازي 
شده است و بر حوزه   مشترك در جوامع تبدیل  این امر به منافعد) شهرت آن: جهانی را شکل داد. 
ها  تا قبل از پاندمی کرونا، آموزش مجازي بیشتر در دانشگاهه) فراگیر شدن آن: عمومی حاکم است. 
گرفت؛ اما امروزه به علت پاندمی کرونا به مدارس رسیده و در کلیه مقاطع تحصیلی  مورد استفاده قرار می

  شده است.  گرفته تا مقطع دکترا، به یک وسیله آموزشی تبدیل دبستانی و مراکز آموزشی، از پیش
العبور بودن مسیر و  آموزش از راه دور اغلب به دالیلی مانند صعب که در حالی  ج) اضطرار پزشکی: 

ابزاري براي مقابله عنوان  بهاکنون از آن  ،گرفت مناطق دورافتاده، معلولیت و جنگ مورد حمایت قرار می
 ).2020، 2شود (آل لیلی و همکاران جهانی در حوزه سالمت جامعه، استفاده میبا یک بحران 

آموزش مجازي یکی از تدابیري بود که با توجه به شرایط موجود و شکستن زنجیره انتقال به کار گرفته 
که  دهد شده نشان می ي انجام ها پژوهش ها داشت. بررسی مزایا و معایبی براي نظام آموزشی و خانواده و شد

، 4؛ کیو و همکاران2019، 3کند (هوانگ و همکاران آموزش مجازي به افزایش انگیزه یادگیري کمک می
  )، همچنین آموزش1397؛ جاللی فرد، 2020، 5؛ سوتو و همکاران1393؛ عاشوري و همکاران، 2018

). از 2018، 6همکارانآموزان را افزایش دهد (فرات و  ي دانشمند عالقهتواند انگیزش درونی و  مجازي می
هاي زبان انگلیسی  ) آموزش الکترونیکی نسبت به روش سنتی، مهارت1396دیدگاه جباري و همکاران (

یی براي تجارب ها فرصتهاي یادگیري مجازي داراي ظرفیت ایجاد  دهد. محیط آموزان را افزایش می دانش
  ).2006، 7رماتاسپذیر و افزایش یادگیري فردي هستند (آینلی و آ فعال، انعطاف

گیري  به آرامی آغاز شده بود، طی همه سازي آموزش که قبالً واقعیت این است که روند مجازي
کند و  در دسترس بودن ابزارهاي فنی، آموزش از راه دور را تضمین نمیکرونا تسریع پیدا کرد. 

صیالت فرزندان در ها، جدا از شغل و نقش سنتی خود در خانه، با حمایت و مشارکت در تح خانواده
با وجود نقش آموزش مجازي در بهبود اي دارند.  سازي آموزش و پرورش نقش برجسته اجراي مجازي

                                                             
1. Cornock 
2. Al Lily et al 
3. Huang et al 
4. Kew et al  
5. Soto et al 
6. Fırat et al 
7. Ainley & Armatas 
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در عصر اطالعات، الگوهاي سنتی آموزش  .هایی روبرو کرد آموزان را با چالش آموزش، خانواده و دانش
هستند، آموزش سنتی مجبور است اي از دانش و اطالعات روبرو  تغییر کرده و کاربران با طیف گسترده

کرونا، ممکن است مدارس خاص آموزش مجازي را ت جدید سازگار کند. در دوران پساخود را با تغییرا
هاي  تجزیه و تحلیل چالشدر شرایط ناگزیر کنونی، بنابراین،  کامل جایگزین مدارس سنتی کنند؛ طور به

. با ش کیفیت و اثربخشی آموزش قابل توجه استآموزش مجازي براي یافتن اقدامات مناسب براي افزای
پرورش کشورمان، مطالعات بسیار محدودي در  و توجه به نوظهور بودن آموزش مجازي در نظام آموزش

هایی که  ي شناسایی چالش ، انجام پژوهش در زمینهبه همین دلیلاین زمینه صورت گرفته است؛ 
آموزان، رفع موانع و  براي موفقیت تحصیلی دانش ،ها در آموزش مجازي با آن مواجه هستند خانواده

بر این اساس سؤال اصلی در این پژوهش به این شکل  .رسد مشکالت آموزش مجازي ضروري به نظر می
آموزان در دوران شیوع کرونا با چه مشکالت و  در آموزش مجازي دانش  شود: خانواده مطرح می

  رابطه با آموزش مجازي داشتند؟ هایی در هایی روبرو شدند و چه نگرانی چالش
  

  روش تحقیق
در این پژوهش به این که  پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادي و با داللت کاربردي است و با توجه به

نظر  دنبال تبیین منطقی پدیده مشارکت خانواده، کشف و فهم عمیق آن بودیم، پژوهش حاضر، کیفی و از
  اکتشافی است.ماهیت پژوهش از نوع پدیدارشناسی 

آموزان مقطع ابتدایی ساکن شهرستان  هاي دانش جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کلیه خانواده
 آموز در این مقطع بودند. داراي حداقل یک دانش 1399- 1400اردکان بود که در سال تحصیلی 

ه در نهایت تعداد ادامه پیدا کرد کها  هدفمند آغاز شد و تا رسیدن به اشباع دادهصورت  بهگیري  نمونه
هاي ورود به نمونه شامل سطح تحصیالت  مالكنفر رسید.  10کننده در پژوهش به  والدین شرکت

هاي  حداقل دیپلم و آشنایی نسبی با فضاي مجازي، داشتن حداقل یک فرزند در دوره ابتدایی بود. مالك
نواده جهت شرکت در مصاحبه خروج عدم سالمت روان، مبتال بودن خانواده به کرونا و عدم همکاري خا

ها از طریق مصاحبه نیمه  آوري داده جمعاي انجام شد.  بود؛ بنابراین قبل از مصاحبه اصلی، مصاحبه اولیه
هاي حاصل از  و تحلیل داده ها روي کاغذ پیاده و براي تجزیه  پس مصاحبهس ،یافته صورت گرفت ساختار

تالش  ،استفاده شد. براي اطمینان از روایی و پایایی نتایجانجام مصاحبه، از روش تحلیل مضمون استقرایی 
 و تجزیه ها، داده مداوم بررسی طی مصاحبه، در والدین اعتماد جلب و مناسب ارتباط با برقراري شد

و  ها کننده مشارکت به مصاحبه نتایج عودت مصاحبه، هر اتمام از پس فرصت اولین در ها داده تحلیل
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 کنندگان از شرکت تعدادي با شده استخراج هاي مقوله از بعضی مرور و آنان اصالحی نظرات از استفاده

  افزوده شود. پژوهش هاي داده تأییدپذیري و صحت بر
  

  ها یافته
ارائه  1در جدول شماره آنها  شناختی خانواده در مصاحبه شرکت کردند که اطالعات جمعیت 10تعداد 

  . شده است
  شناختی . اطالعات جمعیت1جدول 

 ردیف
تحصیالت 

 پدر
تحصیالت 

 مادر
سن 
 پدر

سن 
 مادر

تعداد 
 فرزند

تعداد فرزند 
 محصل

پایه مقطع 
 ابتدایی

دیپلم فوق کارشناسی 1  سوم 2 2 36 39 

دیپلم فوق کارشناسی 2  اول و ششم 2 2 36 39 
 سوم 2 3 36 42 دیپلم دیپلم 3

ارشد کارشناسی 4  ششم 1 3 34 36 کارشناسی 

 اول و چهارم 2 2 37 40 کارشناسی کارشناسی 5
 دوم 1 2 33 35 دیپلم دیپلم 6

 پنجم 1 2 35 38 دیپلم کارشناسی 7
 دوم 2 2 40 43 ارشد کارشناسی ارشد کارشناسی 8

 چهارم 1 2 34 37 کارشناسی کارشناسی 9

 سوم 2 3 37 38 دیپلم کارشناسی 10
  

مضــمون فرعــی و  23مضــمون اصــلی، در  5 مشــکالت آمــوزش مجــازي در 2در جــدول شــماره 
  شده است. مفهوم ارائه  51

. مشکالت آموزش مجازي2جدول  
 مضامین اصلی مضامین فرعی مفاهیم

مشکالت حوزه آموزش نیاز به زمان بیشتر آموزش زمان کم آموزش زمان بربودن یاددهی و یادگیري،
 

از طرح آن، عدم تکرار و تمرین، عدم رفع اشکال درسی بالفاصله بعد 
 موقع مطالب درسی ریزي براي تمام کردن به عدم برنامه

 عدم یادگیري عمیق

فضاي واقعی کالس کالسی عدم وجود جو 

 فرديي ها تفاوت آموزان شیوه تدریس یکسان براي همه دانش

 ارزیابی عدم ارزیابی صحیح در آموزش مجازي
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 مضامین اصلی مضامین فرعی مفاهیم
مشکالت حوزه معلم و مدرسه عدم نظارت مؤثر آموزان عدم توانایی نظارت کامل معلم بر دانش

 

هاي فناوري، فراهم  قطع و وصل مکرر معلم، آشنا نبودن معلم با زیرساخت
 نبودن امکانات فناوري براي معلمان

 فراهم نبودن بستر فناوري

 هاي درسی سالمندي معلم، تعلل معلم در ارسال کلیپ
تجربگی معلمان در  کم

 آموزش مجازي

 پیگیري مدیر مدرسهعدم 

 ن آموزشیوالتعامل کمتر با مدیر و دیگر مسئ

 تعداد فرزند محصل داشتن بیش از یک فرزند محصل

مشکالت حوزه والدین
  تکرار و تمرین زیاد درس با فرزند، 

 تکالیف زیاد و نرسیدن به کارهاي منزل
 درگیري زیاد والدین

 چگونگی استفاده از فضاي مجازي افزارهاي درسی،  عدم آشنایی با نرم
ها  آشنا نبودن والد با زیرساخت

 و امکانات فناوري

 تحمیل هزینه اینترنتیهاي  خرید موبایل، خرید تبلت، خرید بسته

 ارتباطات ناسالم، استفاده نامناسب از فناوري
نگرانی والدین در حوزه 

 مسائل تربیتی

 بروز مشکالت جسمی فرزند، عینکی شدن، درد گردن  گرفتنچشم درد وسردرد 

ش
مشکالت حوزه دان

 
آموزان

 

 عدم زمان کافی براي امتحان دهی نویسی سؤاالت امتحان و از دست دادن زمان براي پاسخ دست

آموزان در آموزش مجازي،  عدم احساس مسئولیت و انگیزه دانش
بازخورد مثبت متناسب با موفقیت انگیزگی، عدم ارائه  وابستگی به مادر، بی

 آموز و پیشرفت دانش

 نیاز به حمایت بیشتر

 عدم تعامل مثبت با همساالن کالسی ها ارتباط نداشتن با هم

 آموز درگیري زیاد دانش عدم فرصت استراحت بین دو درس، تکالیف زیاد

پرتی در کالس  عدم احساس حضور کامل معلم، کاهش تمرکز و حواس
 مجازي

 کالسی جو عدم وجود

آموز با محیط مدرسه و معلم، عدم آشنایی با نحوه  عدم آشنایی دانش
صحیح دست گرفتن مداد، عدم آشنایی با آموزش صحیح نوشتن، عدم 

 بودن کالسکننده  آشنایی مادر با روش تدریس جدید کالس اول، خسته

مشکالت مختص کالس 
 ها اولی

مشکالت حوزه  فراهم نبودن بستر فناوري اینترنت، اکو شدن صداکند بودن اینترنت، قطع شدن 
هاي  زیرساخت

 آموزش مجازي

 افزاري مشکالت نرم افزار آموزشی، قطع صدا و تصویر قطع شدن نرم

 افزاري مشکالت سخت آلودگی و اختالل در صدا، قدیمی بودن گوشی
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ساختاریافته، مشکالت آموزش مجازي در هاي حاصل از مصاحبه نیمه  و تحلیل داده  با تجزیه
» هاي آموزش مجازي زیرساخت«و » آموزان دانش«، »والدین«، »معلم و مدرسه«، »آموزش«هاي  حوزه

  شناسایی شد.
  
  شکالت حوزه آموزشم -1

هاي  آموزش مجازي سابقه جدي و طوالنی در ایران ندارد؛ به همین دلیل است که در این راه با چالش
در گردد که  برمی» حوزه آموزش«هایی که بخشی از آن به  چالشمتفاوت و بزرگی در آن روبرو شد، 

هاي  عنوان اولین مضمون اصلی شناسایی شد. مضامین فرعی که از صحبت این پژوهش، به
، »یري عمیقعدم یادگ«، »زمان بیشتر آموزش نیاز به«کنندگان در رابطه با آن استخراج شد:  رکتمشا

  است.» ارزیابی«، »فرديي ها تفاوت«، »فضاي واقعی کالس«
آموز  اشاره کرد. وي که دانش» بودن یاددهی و یادگیري زمانبر«با استیصال، به  1کننده م مشارکت -

باید کلیپ را پنج یا شش بار برایش بگذارم تا خوب یاد بگیرد و در «: گوید می ،کالس اولی دارد
چون هنوز  ،جواب آن را هم برایش بخوانم ،ذهنش بماند... سؤاالت را مجبورم برایش بخوانم

کنم تا حفظ شود که این، کار را  تواند بخواند. من سؤال و جواب را پنج شش بار تکرار می نمی
  ».کشد تا کامل در ذهنش جا بگیرد صلی یک هفته طول میکند و تقریباً هر ف سخت می

معلمش «کند:  بیان می ،مند است در آموزش مجازي گله» زمان کم آموزش«کننده س که از  مشارکت -
من پنج ساعت فرصت داشتم... ولی حاال مجبورم یک کلیپ  ،گوید: اگر کالس حضوري بود می
 ».اي بفرستم دقیقه ده

خودم «را از مشکالت آموزش مجازي برشمرد و توضیح داد: » عدم تکرار و تمرین«کننده ق  مشارکت -
هر حال توي مدرسه  به  ،دهم که حضوري باشد خیلی از آموزش مجازي راضی نیستم. ترجیح می

 ».ماند شود و بیشتر توي ذهن بچه می تکرار و تمرین می

در آموزش «گوید:  می» بعد از طرح آنعدم رفع اشکال درسی بالفاصله «کننده ن درباره  مشارکت - 
سؤال و این که  فرزندش از ».کند معلم همان موقع رفع می ،آموز ایرادي دارد حضوري موقعی که دانش

 بالتکلیف است. ،صورت حضوري باشد تواند جایگزین رفع اشکال به جواب در آموزش مجازي نمی

                                                             
 کنندگان، از حروف الفبا استفاده شده است. براي حفظ رازداري و گمنام بودن نام مشارکت   1.
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ناراحت است و بیان » موقع مطالب درسی ریزي براي تمام کردن به  عدم برنامه«کننده م از  مشارکت -
در  که در حالی مانده بود،  دو روز مانده به امتحان آخر سال هنوز فصل کتاب ریاضی باقی «کند:  می

  ».شده باشد  ها باید تمام آموزش حضوري یک هفته مانده به امتحانات کتاب
کننده ن مایل بود فرزندش از نظر روانی و فکري در فضاي واقعی کالس درس قرار گیرد.  تمشارک -

»از مشکالت «کند:  در آموزش مجازي یکی از مفاهیمی است که بیان می »کالسی عدم وجود جو
در ادامه  ».آموزش مجازي عدم حضور در مدرسه، نبودن در کالس و در کنار دوستانش است

ها در مدرسه هستند؛ دوستانش در کنارش هستند  ر آموزش حضوري بچهد«دهد:  توضیح می
صورت  ها به شود و آموزش نمی ءدر آموزش مجازي آموزش گروهی القا... سیاه وجود دارد تخته

 ».ستافردي 

شود و در آموزش مجازي مغفول مانده است  رعایت میکامالً  نکته دیگري که در آموزش حضوري -
شیوه تدریس یکسان «کننده د در رابطه با  . مشارکتستاي فردي در آموزش ها تفاوتبحث توجه به 

تواند تشخیص دهد که یک  در آموزش حضوري معلم می«کند:  اظهار می» آموزان براي همه دانش
گیرد، اما  ست و با گوش دادن به صداي معلم درس را یاد میاآموز ازنظر شنیداري قوي  دانش
گیرد. وقتی آموزش مجازي  طریق نگاه به معلم و دیدن زبان بدن معلم یاد می آموز دیگر از دانش

تواند  بیند و نمی چشم می آموزان را به یک شود؛ همه دانش چین چیزي نمی باشد معلم متوجه هم
  ».خوبی بشناسد آموزان را به دانش

» حوزه آموزشمشکالت «ست که در ا، آخرین مفهومی »عدم ارزیابی صحیح در آموزش مجازي« -
هاي آموزان بازخورد دهد و ایراد خوبی به دانش تواند به شناسایی شد. در آموزش حضوري، معلم می

طلب به تقلب مشکل دیگري است  آموزان فرصت آوردن دانش را برطرف کند. از طرفی، رويآنها 
مثل حضوري  تدریس شاید«گوید:  کننده ق می کنند. مشارکت کنندگان به آن اشاره می که مشارکت

دهد ممکن است که کتاب جلویش باز  آموز جواب می وقتی دانش ..اما بازخورد واقعی نیست. ،باشد
  ».باشد یا حتی فردي درکنارش باشد و جواب سؤال را به او بگوید

 
 مشکالت حوزه معلم و مدرسه -2

که از طرف معلم و  شود؛ مشکالتی می» حوزه معلم و مدرسه«بخشی از مشکالت آموزش مجازي مربوط به 
قرار تأثیر  شود و کیفیت و کمیت آموزش را تحت ها ایجاد می آموزان و خانواده مدیر مدرسه براي دانش

تجربگی معلمان  کم«، »بستر فناوري« ، »نظارت«به مضامین فرعی » حوزه معلم و مدرسه«دهد. مشکالت  می
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ولین تعامل کمتر با مدیر و دیگر مسئ«و » عدم پیگیري مدیر مدرسه«کدگذاري شد؛ » در آموزش مجازي
  شدند.بندي  دو مفهومی هستند که بدون واسطه در مشکالت حوزه معلم و مدرسه دسته» آموزشی

عدم توانایی نظارت کامل معلم بر «آموزان را رصد کند.  تواند دانش در آموزش مجازي معلم نمی -
کننده  کنند. مشارکت مورد آن صحبت میکنندگان در  از مشکالتی است که مشارکت» آموزان دانش

اما اگر  ...در آموزش مجازي با دوستانشان در حال چت هستند همزمانها  بچه«کند:  ذ بیان می
 ».کنند تذکر بدهد آموزان باهم صحبت می آموزش حضوري بود معلم حواسش هست اگر دانش

این شود،  افزار آموزشی باعث قطع شدن ارتباط معلم با کالس مجازي می اختالل در اینترنت و نرم -
قطع و «شده است.  آموزان به یک معضل و مشکل اساسی تبدیل  دانش اختالالت فنی براي معلمان و

اوایل سال «کند:  کننده ح در این رابطه اظهار می مشکلی است که مشارکت» وصل مکرر معلم
توانست به کالس برگردد و این  شد نمی معلم اگر خارج می .شد تحصیلی شاد خیلی قطع و وصل می

 ».شد اتفاق بارها تکرار می

را در ارائه تدریس مطلوب بازداشته است. آنها  ،»فراهم نبودن امکانات فناوري براي معلمان« -
نداشت؛ از گوشی پسر، داماد یا  معلمشان تا دو ماه گوشی هوشمند«کند:  کننده ب بیان می مشارکت

 ».کرد دخترش استفاده می

» بلد نبود را معلم دخترم کار کردن با گوشی هوشمند«گوید:  هایش می کننده ش در صحبت مشارکت -
 از آن استخراج شد.» هاي فناوري آشنا نبودن معلم با زیرساخت«که مفهوم 

معلمشان تا دو ماه «کند:  بیان می» هاي درسی کلیپ تعلل معلم در ارسال«مشارکت ب در رابطه با مفهوم  -
 ».هاي درسی را بفرستد توانست کلیپ موقع نمی گوشی هوشمند نداشت... به

  تدریس، به ي برخورداري از دانش و تجربه کافی در زمینه با وجودمتأسفانه برخی از معلمان باسابقه  -
گونه  را این» سالمندي معلم«کننده م مفهوم  توانند در فضاي مجازي فعالیت کنند. مشارکت خوبی نمی

 ».محمد پارسال که کالس پنجم بود معلمشان سالمند بود«کند:  بیان می

معلم عمالً مدیر با  ،ها آمد و معلم در خانه تدریس را آغاز کرد زمانی که آموزش از مدرسه به خانه -
» عدم پیگیري مدیر مدرسه«اطالع دقیقی از روند آموزش مجازي ندارد. ؛ همچنین ارتباطی ندارد 

یک دو روز مانده به امتحان آخر سال هنوز «کند:  کننده ن به آن اشاره می مفهومی است که مشارکت
 ».کرد مانده بود... مدیر مدرسه اصالً پیگیري نمی  کتاب ریاضی باقیاز فصل 
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در آموزش مجازي ارتباط خانواده با مدیر و کادر » آموزشی نوالمسئامل کمتر با مدیر و دیگر تع« -
با مدیر مدرسه «گوید:  کننده ف می شود و بیشتر با معلم در ارتباط هستند. مشارکت مدرسه قطع می

 ».درصد با معلم در ارتباط هستم 80 ،ارتباطی ندارم

 
 مشکالت حوزه والدین -3

مشکالت حوزه «از مشکالت آموزش مجازي متوجه والدین است. در این پژوهش، بخش دیگري 
ها  آشنا نبودن والد با زیرساخت«، »درگیري زیاد والدین«، »تعداد فرزند محصل«به مضامین فرعی » والدین

استمرار کدگذاري شد. » نگرانی والدین در حوزه مسائل تربیتی«و » تحمیل هزینه«، »و امکانات فناوري
نگرانی خانواده از  .هاي درس همچنان در فضاي مجازي باشد تا کالس شد یوع ویروس کرونا سببش

ها معتقدند  درك است. خانواده شان قابل  هاي ، در صحبتآموزان در فضاي مجازي تداوم حضور دانش
که آموزش حضوري هم تعلیم است و هم تربیت؛ ولی آموزش مجازي صرفاً تعلیم است. همه 

  شان اذعان داشتند. هاي را در صحبت» نگرانی در حوزه مسائل تربیتی«کنندگان  مشارکت
که بیش از یک فرزند محصل  هایی مفهومی است که خانواده» داشتن بیش از یک فرزند محصل« -

کنند. آنان قادر به کنترل دو فرزند خود براي حضور منظم و تأثیرگذار در کالس  بیان می ،دارند
ست ادخترم کالس اول این که  محصل دارم... به خاطر دو تا بچه «گوید:  کننده م می . مشارکتنیستند

  ».مجبور شدم که کمتر به درس پسرم رسیدگی کنم
همراهی در کالس مجازي، با آموزش مجازي مشکالت مضاعفی براي خانواده ایجاد کرده است.  -

والدین  که گویی کند ذهن خطور میاین فکر به » درگیري زیاد والدین«انجام تکالیف فرزندان و 
تکرار و تمرین زیاد «کننده پ در خصوص  مشارکتآموزان در حال تحصیل هستند!  جاي دانش به

کننده د در  مشارکت». من باید تکرار و تمرین کنم تا او یاد بگیرد«کند:  اظهار می» درس با فرزند
ا دارم این ه خواهشی که از معلم«کند:  می بیان»  تکالیف زیاد و نرسیدن به کارهاي منزل«رابطه با 

ها کارکنیم و هم در انجام  است که خیلی به مادران فشار نیاورند... ما هم باید در درس با بچه
هاي ها باشیم و به کار دهند و ما باید کنار بچه ها تکلیف می شان کنیم...خیلی به بچه تکالیفشان همراهی

 . »رسیم دیگر نمی

ها با آن درگیر  مشکلی است که همه خانواده» ها و امکانات فناوري والدین با زیرساختآشنا نبودن « -
مجبورند آنها  .کند ها ایجاد می هایی را براي خانواده هستند. نوپا بودن آموزش مجازي و شاد، چالش

آموزش افزار آموزشی را یاد بگیرند تا بتوانند آن را به فرزندانشان  خودشان نحوه کارکردن با نرم
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شود و من با این  ها بیشتر در اسکاي روم برگزار می کالس«کند:  کننده م اظهار می بدهند. مشارکت
پسرم اوایل کار با شاد را بلد نبود. خودم یاد «کند:  کننده ق بیان می مشارکت». برنامه آشنایی ندارم

 ».گرفتم و به او یاد دادم

ها تحمیل کرده  اي را به خانواده آموزان، هزینه اضافه انشفراهم نبودن امکانات آموزش مجازي براي د -
آخرین مفهومی است که در » خرید تبلت و موبایل«مجبور به خرید ابزار آموزشی هستند. آنها  و

پسرم گوشی «کند:  کننده ب اظهار می شناسایی شد. مشارکت» مشکالت حوزه والدین«حوزه 
 ».هوشمند نداشت؛ مجبور شدم تبلت بخرم

آموزان باعث تغییر در نوع و کیفیت ارتباطات  تداوم حضور در فضاي مجازي و عدم تعامل مثبت دانش -
اي در بین  آموزان بیشتر در فضاي مجازي باهم در تعامل هستند. عدم سواد رسانه شود. دانش می

ارتباطات «رد هایی را براي والدین در مو کند و نگرانی آمیز می آموزان این ارتباطات را مخاطره دانش
کند:  شود، بیان می اش مشاهده می کننده م با نگرانی که در چهره آورد. مشارکت به وجود می» ناسالم

 ».فرستند برایش می ،هایی که مناسب پسرم نیست هایش فیلم همکالس«

 ها در آموزان ابتدایی بدون آمادگی قبلی، باعث نگرانی خانواده گوشی به دست شدن زودهنگام دانش -
کننده ق در این رابطه اظهار  توسط فرزندانشان شده است. مشارکت» استفاده نامناسب از فناوري«

ممکن است ها گوشی به دست هستند،  اال که بچهبه نظرم همه والدین دغدغه این را دارند ح«کند:  می
  ».نیست، ببینندآنها  موقع سرچ، ناخواسته چیزي را که مناسب سن

 
  آموزان دانشمشکالت حوزه  -4

آموزان را درگیر کرده  بلکه دانش ،ها شده گیر معلمان و خانواده تنها گریبان  مشکالت آموزش مجازي نه
کننده  آموزش مجازي کسل ،آموزان براي برخی دانشالشعاع قرار داده است.  را تحتآنها  و عملکرد

 دانند و براي برخی حفظ انگیزه و است؛ زیرا مدرسه را مکانی براي برقراري روابط اجتماعی می
» آموزان مشکالت حوزه دانش«در پژوهش حاضر،  رسد. خود کمی دشوار به نظر می دهی سازمان

ن فرعی که در این حوزه مضمون اصلی بود که در رابطه با مشکالت آموزش مجازي شناسایی شد. مضامی
نیاز به حمایت « ،»عدم زمان کافی براي امتحان« ، »بروز مشکالت جسمی: «، عبارتند ازشناسایی شدند

مشکالت «و » کالسی عدم وجود جو«، »آموز درگیري زیاد دانش«، »همساالنعدم تعامل مثبت با «، »بیشتر
  ».ها مختص کالس اولی
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آموزان شده و این مسأله  دانش» بروز مشکالت جسمی«مدت از موبایل و تبلت، باعث  استفاده طوالنی -
کند:  پسرش اظهار می» عینکی شدن«س در رابطه با کننده  مشارکتدغدغه ذهنی والدین شده است. 

از این کننده ق با اظهار نارضایتی  مشارکت ».اآلن چشمان محمدطاها ضعیف شده و باید عینک بزند«
اند. مدام چشمشان به  هم ازنظر جسمی و هم روحی دچار مشکل شده ها بچه: «کند میموضوع، بیان 

کننده دیگري با  استخراج شد. مشارکت» گردن درد«که مفهوم » شوند گوشی است، درد گردن می
یا درد هستند  شود چشم شب که می«گوید:  می» فرزند گرفتندرد و سردرد  چشم«توجه به مفهوم 

  کننده م). (مشارکت» شوند سردرد می
گیرد و  آموزان قرار می هاي امتحانی در اختیار دانش زمان امتحانات آموزش حضوري، برگه -

در امتحانات مجازي مقطع ابتدایی، معلم تصویر  .نویسند ها را در برگه امتحان می آموزان پاسخ دانش
سپس پاسخ  ز باید سؤاالت را در برگه بنویسد،آمو دهد و دانش برگه امتحان را در سامانه قرار می

مفهومی است که » دهی نویسی سؤاالت امتحان و از دست دادن زمان براي پاسخ دست«بدهد. 
 ».داد نوشت و زمان را از دست می سؤاالت را می باید: «کند میکننده ن درباره آن اظهار  مشارکت

ها با   چالشی است که برخی خانواده» آموزان در آموزش مجازي و انگیزه دانش مسئولیتعدم احساس « -
توي خانه حوصله و جدیتی که باید داشته باشد : «کند میکننده ب بیان  شوند. مشارکت می روبروآن 

 ».کنند برخورد می مسأله تر با این ها جدي در مدرسه بچه که در حالی ندارد، 

اند هنگام آموزش مجازي یکی از والدین را کنار خود داشته باشند و از  آموزان مایل برخی از دانش -
» وابستگی به مادر«هاي او استفاده کنند. اگر خانواده مدیریت درستی نداشته باشد باعث  راهنمایی

گوید:  کننده ب می تنهایی تکالیف خود را انجام دهد. مشارکت تواند به  آموز نمی شود و دانش می
که  اي کنارش هستم که حتماً تکالیفش را انجام بدهد... نگرانی ،دهد زمانی که تکالیفش را انجام می«

نتواند از عهده امتحان بربیاید، چون در آموزش مجازي  ،دارم این است که اگر امتحان حضوري شود
 ». روي سؤال خواندن مشکل دارداز  با مدختر .در کنارش بودم

وقتش براي درس و انجام  ي  ست و همهاحوصله  حاال بی: «کند میبیان کننده ح در ادامه  مشارکت -
 شود. از آن استخراج می» انگیزگی بی«که مفهوم » تکالیف است

آموز  اگر دانش ،وقتی مدارس حضوري بود«گوید:  هایش می کننده ق در ادامه صحبت مشارکت -
صورت  کردند یا به آموزان او را تشویق می پیشرفتی داشت توسط مدیر و معلم حضوري جلوي دانش

ها و  خیلی از موفقیت ،کردند، اما از زمانی که آموزش مجازي شد ویقش میتشکالمی هم که شده 
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ت و پیشرفت عدم ارائه بازخورد مثبت متناسب با موفقی«و مفهوم » شود ها دیده نمی پیشرفت
 شود. کدگذاري می» آموز دانش

ارتباط نداشتن با « آموزان به وجود آورد، ي براي دانشهایی که آموزش مجاز یکی از محدودیت -
ها، باعث تقویت روحیه تیمی و باال رفتن  است. حضور در مدرسه و ارتباط با دیگر بچه» ها کالسی هم

کننده ح اظهار  مؤثر است. مشارکت پیشرفت تحصیلیدر  شود که آموزان می نفس در دانش عزت
کنند و با دوستانش رابطه دارد  ها غیر از درس، زنگ تفریح باهم بازي می توي مدرسه بچه: «کند می

 ».جوري شادتر است و اشتیاق دیگري دارد واین

رس قوا براي شروع ساعت د هاي تفریح فرصتی براي استراحت و تجدید در آموزش حضوري، زنگ -
عدم فرصت کافی «اند.  آموزان در آموزش مجازي از آن محروم که دانش  بعدي است؛ در حالی

شود.  آموزان می چالشی است که باعث خستگی و فرسودگی دانش» استراحت بین دو درس
دقیقه فاصله هست و فرصت  5ها فقط  بین کالس: «کند میکننده ق در این رابطه اظهار  مشارکت

 ».استراحت ندارند

خواهد براي فردا تکلیف را آماده  آموز می دهند و از دانش متأسفانه برخی معلمان تکالیف زیادي می -
تا شب تکلیف دارند و باید درس : «کند میچنین بیان  را این» تکالیف زیاد«کننده ب  کند. مشارکت

 ».فردا را آماده کنند

هاي جذب  چراکه یکی از راه ،شود زان میآمو عدم حضور فیزیکی معلم منجر به کاهش تمرکز دانش -
آموزان را  یادگیري دانش» عدم احساس حضور کامل معلم«تمرکز، مشاهده فیزیکی معلم است. 

این که  جاي به: «کند میکننده ق در این رابطه به این صورت بیان  مشارکتدهد.  الشعاع قرار می تحت
 »فقط صداي معلم را دارند معلم را رؤیت کنند،

ذ اظهار کننده  مفهوم دیگري است که مشارکت» پرتی در کالس مجازي کاهش تمرکز و حواس« -
  ».کند و حواسش به کالس نیست سرکالس با دوستانش چت می: «کند می

 
ترین مشکالت آموزش غیرحضوري متوجه پایه اول ابتدایی است که هم خانواده و هم کالس  مهم

صورت عینی باشد و  . شیوه تدریس معلم در پایه اول باید بهکند میهایی مواجه  ها را با چالش اولی
مشکالت مختص کالس «کشی را بیاموزد.   کردن و صدا بخش ،آموز باید به دهان معلم نگاه کرده دانش
 باشند. آنها  نگران یادگیري و پیشرفت تحصیلی ها باعث شد که خانواده» ها اولی
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زهرا «گوید:  دخترش می» آموز با محیط مدرسه و معلم م آشنایی دانشعد«کننده م در رابطه با  مشارکت -
  ». شناسد با مدرسه و قوانین مدرسه آشنایی ندارد و معلم خود را به درستی نمی

بیان » عدم آشنایی با نحوه صحیح  دست گرفتن مداد«کننده س با درماندگی در رابطه با  مشارکت -
 ».درست دست بگیردهنوز بلد نیست مداد را : «کند می

عدم آشنایی با آموزش «که  »حتی نحوه نوشتن صحیح حروف را نمی داند«دهد:  و در ادامه توضیح می -
 شود. استخراج می» صحیح نوشتن

: کند میاظهار » عدم آشنایی مادر با روش تدریس جدید کالس اول«کننده ذ در رابطه با  مشارکت -
 ».خیلی فرق کرده و من نمی توانم به پسرم کمک کنممتأسفانه روش تدریس با زمان ما «

آموزان رغبتی براي شرکت در  کننده هستند و دانش و کسل» کننده خسته«هاي آموزش مجازي  کالس -
 ».برد دخترم سرکالس خوابش می: «کند میم بیان کننده  کالس ندارند. مشارکت

 
 هاي آموزش مجازي مشکالت حوزه زیرساخت -5

آموزش  ،هاي الزم آموزان، بدون ایجاد زیرساخت س کرونا و در خطر افتادن سالمت دانشبا شیوع ویرو
هاي آموزش مجازي، مشکالتی را براي  مجازي جایگزین آموزش حضوري شد. فراهم نبودن زیرساخت

انگیزگی  عاملی براي بی» هاي آموزش مجازي مشکالت حوزه زیرساخت«ها ایجاد کرد.  معلمان و خانواده
مشکالت «، »فراهم نبودن بستر فناوري«آموزان است که در پژوهش حاضر شناسایی شد.  سردي دانشو دل
  مضامین فرعی بودند که استخراج شدند.» افزاري مشکالت سخت«و » افزاري نرم

شاد موجب   فایل صوتی و تصویري در برنامه کندي بسیار آزاردهنده شبکه و اختالل در بارگذاري -
» کند بودن اینترنت خانه«کننده س در رابطه با  مشارکت .شود آموز ابتدایی و والدین می دانش دلسردي

  ».شد ولی ارسال نمی ،گرفتیم از جواب سؤاالت عکس می«گوید:  می
کنندگان به آن اشاره کردند.  از مشکالتی است که همه مشارکت» قطع شدن اینترنت خانه« -

 ،ز مشکالتی که داشت همین بود که موقع امتحانات خیلی اوضاع بد بودا: «کند میکننده ح بیان  مشارکت
 ». شد شد یا بچه از برنامه شاد خارج می یهو وقت امتحانات نت قطع می

کننده ب اظهار  که مشارکت يطور به ؛بود» اکو شدن صدا«از مشکالت دیگري که شناسایی شد  -
 ».کردند صدا اکو داشت و نامفهوم بود را فعال می آموز با همدیگر میکروفن وقتی چند دانش: «کند می

که به علت آماده  استو در دسترس نبودن شبکه شاد یکی از معضالتی » افزار آموزشی قطع شدن نرم«  -
کننده ب  شود. مشارکت ها می هاي آموزش مجازي باعث بروز مشکالتی براي خانواده نبودن زیرساخت
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ست ا teamlink شود به نام اي درس و آموزش مجازي مهتا استفاده میافزاري که بر نرم: «کند میاظهار 
شد که باعث شد معلم از طریق واتساپ تماس تصویري  شود. حتی موقع امتحانات هم قطع می قطع می که

اوایل سال تحصیلی شاد «کند:  کننده دیگري بیان می مشارکت». امتحان بگیردآنها  ها بگیرد و از با بچه
هاي درس  شد... پیشنهاد دادیم که به واتساپ بروند... به خاطر مشکالت شاد فعالیت خیلی قطع و وصل می

 »تر باشد ها سریع ست... شاد را طوري طراحی کنند که قطع نشود و ارسال فایلادخترم هم در ایتا 
 کننده م). رکت(مشا

 .کنند کنندگان به آن اشاره می از مشکالت دیگري است که مشارکت» قطع صدا و تصویر« -
شاد  افزار نرمشد و  موقع کالس، صدا یا تصویر معلم قطع می«گوید:  کننده ش در این رابطه می مشارکت

 ».توانست پشتیبانی کند نمی

است که » افزاري مشکالت سخت«روفن یا سیم آن از ، به علت خرابی میک»آلودگی و اختالل در صدا« -
معلم خراب بود و صداي  نومیکروف«کند:  کننده ذ بیان می ها درگیر آن هستند. مشارکت بعضی از خانواده
 ».آمد نویز و خش می

 ».شد گوشی قبلی مشکل داشت و برنامه شاد در آن نصب نمی«گوید:  باره می کننده م دراین مشارکت -

 
  گیري نتیجهبحث و 

مشکالت حوزه «کنندگان به  ها، مشکالت آموزش مجازي از نظر مشارکت با تجزیه و تحلیل داده
و » آموزان مشکالت حوزه دانش«، »مشکالت حوزه والدین«، »مشکالت حوزه معلم و مدرسه«، »آموزش

   بندي شدند. دسته» هاي آموزش مجازي مشکالت حوزه زیرساخت«
ري از معضالت و بسیانظام تعلیم و تربیت، هاي  مشکالت و شکاف شیوع کرونا ضمن تشدید 

اولین چالشی بود که در این » مشکالت حوزه آموزش«هاي سیستم آموزش مجازي را به رخ کشید.  چالش
است که براي یادگیري نیاز به صرف وقت بیشتري اي  پژوهش شناسایی شد. ماهیت آموزش مجازي به گونه

براي آموزش است و با توجه به عدم تکرار و تمرین و رفع نشدن به موقع اشکاالت درسی، باعث کاهش 
) مطابقت دارد؛ این در 2020( 1) و دانگ1389شود که این یافته با نظر بابایی ( ان میآموز دانشیادگیري 

ي خود اذعان داشتند ها پژوهش در )2010( 3) و پففرل و همکاران2006( 2حالی است که آینلی و آرماتاس

                                                             
1. Dung  
2. Ainley & Armatas 
3. Pfefferle et al 
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برآن در آموزش مجازي،   بخشد. عالوه می ان را بهبودآموز دانشکه آموزش مجازي عملکرد یادگیري 
ترین حد  ان با همدیگر و با معلم به کمآموز دانششود و تعامل  کالس درس در فضاي مجازي تشکیل می

همچنین پرسش و پاسخ  .) است1399یافته همسو با پژوهش میدانی حیدري و همکاران (رسد که این  می
شیوه تدریس  .گیرد آموز در فضاي واقعی کالس قرار نمی کالسی مانند آموزش حضوري نیست و دانش

هاي آموزش مجازي  ي فردي از دیگر ضعفها تفاوتنکردن به  آموزان و توجه یکسان براي همه دانش
یگر از مشکالت مربوط به حوزه آموزش، دشواري در ارزیابی صحیح دانش واقعی و میزان . یکی داست

طلب به تقلب و  آموزان فرصت هاي آنالین، روي آوردن دانش ان است. ویژگی آزمونآموز دانشیادگیري 
هم در )  1390دادن والدین به جاي فرزندانشان، ارزیابی صحیح را با مشکل روبرو کرد. بزي ( حتی امتحان

 .پژوهش خود به چالش ارزیابی در آموزش مجازي اشاره کرده است

 این  بود. با» مشکالت مربوط به حوزه معلم و مدرسه«ها به آن اشاره کردند  دومین چالشی که خانواده
هاي حضوري  آموزان را مانند کالس تواند دانش که آموزش مجازي قوانین مشخصی دارد، اما معلم نمی

) است؛ بنابراین در آموزش مجازي به مشارکت والدین 2020هاي دانگ ( که همسو با یافتهمدیریت کند 
). از الزامات آموزش مجازي 2014، 2بوراپ و همکاران؛ 2013، 1نیاز بیشتري است (کورتیس ،در نظارت

ون، ؛گریسون و اندرس 1389آبادي،  ؛ ابراهیم1399فراهم بودن بستر فناوري است (میدانی و همکاران، 
)؛ ولی نوظهور بودن آموزش مجازي در ایران و عدم آمادگی نظام آموزشی ایران براي انتقال 1383

ناگهانی از آموزش سنتی به آموزش مجازي، معلمان را با چالش فراهم نبودن بستر فناوري مواجه کرد. 
آموزش مجازي را  ) اظهار داشتند که وقتی معلمان تجربه الزم براي2018( 3کیزي و همکاران نوراکون
تی بود که آشنایی معلمان با فضاي مجازي یکی از مشکال نا .کند فیت آموزش افت پیدا میکیندارند، 

توانند به خوبی در  برخورداري از دانش کافی نمیبا وجود سابقه است. این معلمان بیشتر متوجه معلمان با
) معتقدند که عوامل مرتبط با مدیریت 2018( 4بر آن آلخارنگ و عنیه افزونفضاي مجازي فعالیت کنند. 

ها در آموزش مجازي تعامل کمتري با  متاسفانه خانواده ود کیفیت آموزش مجازي اهمیت دارد.در بهب
  کند. روبرو میهایی  را با چالشآنها  مدیر و دیگر مسئوالن آموزشی دارند و این مسأله

بیش از یک داراي هایی که  سومین چالشی بود که شناسایی شد. خانواده» مشکالت حوزه والدین«
براي  ،بر آن افزون .تر داشتند رسیدگی کمتري به فرزند بزرگبودند، تر  فرزند کوچک وفرزند محصل 
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لت و که براي خرید موبایل یا تب استافزار مناسب و اینترنت پرسرعت  آموزش مجازي نیاز به سخت
جویی در هزینه در  صرفه تحمیل هزینه با یافته تحمیل شد.آنها  اي مضاعف به هزینه ،هاي اینترنت بسته

این که  براي ) در تضاد است.2017( 2) و آپاریسیو و همکاران2020( 1آموزش مجازي کالرك
دانش الزم و نگرش آموزان بتوانند از فضاي مجازي به درستی استفاده کنند، والدین وظیفه دارند  دانش

آشنا نبودن والدین با «)؛ 2008، 3مناسب نسبت به فضاي مجازي و تکنولوژي آن داشته باشند (کونگ
ها با آن روبرو شدند و براي کمک به فرزندانشان  چالشی بود که خانواده» ها و امکانات فناوري زیرساخت

اموزند تا بتوانند در آموزش مجازي به افزارها را بی نیاز بود که اول خودشان نحوه کارکردن با نرم
هایی را براي  سازي نشدن استفاده از فضاي مجازي نگرانی فرهنگ ،برآن افزون فرزندانشان کمک کنند. 

ها و مطالب مفید را براي  وجود آورده است. فضاي مجازي به همان اندازه که دسترسی به دادهه والدین ب
به را آنها  با سن وسالبا عدم تناسب هم دارد که مطالبی را ن بالقوه این امکا کند، می ان تسهیلآموز دانش

آموزان از فناوري استفاده نامناسب  ). برخی از دانش2011، 4فارلین (مک دهدقرار  راحتی در دسترس
اي کم ممکن است  کنند و با توجه به سواد رسانه کنند و ارتباطات ناسالمی در فضاي مجازي برقرار می می

 ) است؛2016( 5بخورند که همسو با پژوهش تلم و پینتو را آب و رنگ فضاي مجازي اهرخوشفریب ظ
شود و نحوه استفاده از تکنولوژي توسط فرزندشان را باید  تر می نقش نظارتی والدین پررنگبنابراین، 

 ).2014؛ بوراپ و همکاران (2013مدیریت کنند (کورتیس، 

آموزان هم با  هایی روبرو کرد، بلکه دانش ها را با چالش آموزش مجازي نه تنها معلمان و خانواده
جمله: بروز مشکالت جسمی، عدم زمان کافی، عدم تعامل مثبت با  ازاي مواجه شدند؛  مشکالت عدیده

عنوان  بهن ایت والدیحم) همسو است. 2020هاي دانگ ( کالسی که با یافته همساالن و عدم وجود جو
؛ گریسون و اندرسون، 2009کیفیت آموزش مجازي است (کونگ،  ءکننده در ارتقا یکی از عوامل تعیین

ناپذیر هستند و بازخورد  انگیزه و مسئولیت آموزان در آموزش مجازي بی دانشاین که  )؛ با توجه به1383
حمایت بیشتري از طرف والدین کنند نیاز به  مثبت متناسب با موفقیت و پیشرفت تحصیلی دریافت نمی

آور این  آموزان چالش برانگیز بود، ولی تعجب هاي آموزش مجازي براي برخی دانش پرتی دارند. حواس

                                                             
1. Clark 
2. Aparicio et al 
3. Kong 
4  . McFarlane 
5. Telem& Pinto 



 پژوهی  ترویجی آموزش- علمی نامه فصل    104

 1400 پاییز م/وهفت بیست شماره /هفتم سال

آموزان و والدین  ) یکی از دالیل اصلی دانش2012( 2) و سورنسن2010(1ي مولرها پژوهش است که در
ها هم مشکالت مختص به خود را  ود! کالس اولیپرتی ب هاي آنالین فرار از حواس نام در دوره براي ثبت

 ،گرفتن مداد و روش صحیح نوشتن با محیط مدرسه و معلم، نحوه درست دستآنها  دارند؛ عدم آشنایی
خصوص  آموزان ابتدایی به د. آموزش دانشها با آن روبرو شدن هایی بود که کالس اولی از جمله چالش
بتوانند یاد  تا آموز به دهان معلم و زبان بدن او توجه کنند دانشعینی باشد و صورت  بهپایه اول باید 

 هاي امروزه روش تدریس تغییر کرده است و والدین به خصوص مادر با روش ،بر آن افزونبگیرند، 
ند بلکه ند در آموزش کمکی به کالس اولی خود بکنتوان د و نه تنها نمینتدریس جدید آشنایی ندار

  .دنتباه خود او را دچار دوگانگی تدریس و سردرگمی کنممکن است با آموزش اش
هاي الزم مثل موبایل، کامپیوتر، اینترنت با  اگر بخواهیم آموزش مجازي مفید و مؤثر باشد، باید ابزار

هاي آموزش  آموزان باشد. بدون فراهم کردن زیرساخت پهناي باند زیاد در اختیار معلمان و دانش
به علت شرایط  ،اینوجود با  .)1388سازي و اثربخشی آن امیدوار بود (کیا،  توان به پیاده مجازي، نمی

 ، در حالی کهحاکم بر دنیا و شیوع ویروس کرونا، آغاز آموزش مجازي در ایران ناگهانی و تحمیلی بود
هاي آموزش  مشکالت حوزه زیرساخت«ان با آموز دانشهاي آن فراهم نبود و معلمان و  زیرساخت

افزار آموزشی مناسب، قدیمی بودن  کندي و قطعی اینترنت، نبود نرم از جمله ؛روبرو شدند» مجازي
  افزار آموزشی، خرابی میکروفن و.... و عدم نصب نرمها  گوشی

کارگیري آن در دوره ابتدایی نیازمند توجه بیشتر و  آموزش مجازي مفهوم جدیدي نیست؛ ولی به
ور است. تجزیه و تحلیل مشکالت آموزش مجازي، براي یافتن گذاري از طرف نظام آموزشی کش سرمایه

 آموز پیشرفت دانش براي ارزیابیفیت و اثربخشی آن قابل توجه است. اقدامات مناسب براي افزایش کی
آموزان،  همچنین براي تعامل بیشتر دانش ؛توان از ارزیابی تکوینی در طول سال تحصیلی استفاده کرد می

کند تا  آموزان کمک می هاي گروهی به دانش فعالیت. گروهی برگزار شود هاي مسابقات و پروژه
افزارهاي آموزشی و کاربردي به  هاي اجتماعی خود را رشد دهند. آموزش نحوه کار با نرم مهارت

کند و در نهایت تلفیق آموزش حضوري و  معلمان، به طراحی مواد درسی بهتر و کارآمدتر کمک می
هایی که پژوهشگر با آن  محدودیتاز  شود. ونا باعث بهبود کیفیت آموزش میمجازي در دوران پساکر

تعریف دقیقی از آموزش مجازي، آموزش از راه دور، آموزش الکترونیکی و عبارتند از:  روبرو بود
همچنین   .اند ها معادل هم به کار رفته آموزش مجازي وجود نداشت و در متون و ادبیات موجود، این واژه
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ها براي مصاحبه حضوري همکاري نکردند و مصاحبه تلفنی انجام  شیوع کرونا، بعضی ازخانواده به علت
توان الگوي برنامه آموزش و  تر و افزایش کیفیت آموزش مجازي در ایران می شد. براي بررسی دقیق

توسعه آموزش مجازي در  شود براي پیشنهاد می .پشتیبانی آموزش مجازي در مدارس را طراحی کرد
سازي آن در آموزش و  سازي و فرهنگ یی در رابطه با پیادهها پژوهش هاي ابتدایی و متوسطه دوره

پرورش ایران صورت بگیرد و در نهایت مقایسه آموزش مجازي در ایران با الگوهاي علمی آموزش 
 تواند در بهبود کیفیت آموزش مجازي کشور کمک کند. می مجازي در دنیا
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Abstract 
The purpose of this study is to identify the problems and challenges of virtual 
education in elementary school during the corona outbreak. This is a qualitative 
study which has an exploratory phenomenological nature. The population of the 
study included all families of students living in Ardakan who had at least one 
student in elementary school in the academic year 2020-2021. Purposeful 
sampling method was used and the semi-structured interview continued until 
saturation of the data, which eventually reached 10 parents. Interviews were 
analyzed using thematic coding method. By analyzing the data, virtual 
education problems were identified as "teacher and school", “parents”, 
"students" and "virtual education substructure". The results showed that the 
problems of virtual education during the outbreak of coronavirus are different 
from the problems of face-to-face education. Also, due to the unpreparedness of 
families to face these problems, they are more widespread than the previous 
virtual education. Considering these problems, it is possible to provide the 
infrastructure of e-learning and establish a cultural context for its acceptance, so 
that it can be useful in e-learning after the pandemic era. 
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