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 .1مقدمه
توسعه فناوری اطالعات در قرن  21باعث شده اسه که دیگار هیچکسای از فنااوری
جدا نباشد (مارتا 1و هم اران  )114-109/2 2018در این شرایط آموزشوپرورش
ملزم به پاسخ مثبه و ساازگارتر باا تغییراتای اساه کاه رخ میدهاد (اناور2018 2
 )170_161/2در این صورت اسه که میتواند به چالشهاای بسایار پیییاده قارن
 21پاسخ دهد در مطالعهای که توسط جانسون 3و هم ارانش در ساال  2016انجاام
شد توضیح داده شده اسه که ی ی از راهبردهایی کاه هار دولتای بارای مقابلاه باا
چالشهای قرن  21میبایسه ارائه کند ارائه آموزشهای م ید و کااربردی در ن اام
آموزشی اسه است اده از فناوری در آموزش و پررویش اغلب در رویدادهای مختلا
موردبحث قرار گرفته اسه در همهگیری ویروس کرونا سراسر دنیا با چالش آموزش
مجازی مواجه شدند آموزشی که تنها راه برای جلوگیری از قط فرایناد یااددهی -
یادگیری بود در پایان سال  2019و آغاز سال  2020میالدی جهان با یک ویروس
کشنده به نام کرونا (کووید  )19شوکه شد تمامی کشورهای جهان ازجمله ایران باه
این ویروس آلوده شدند شیوع این بیماری تمامی فعالیههای انسانی را دساتخوش
تغییر کرد ازجملۀ این فعالیهها فرایند یادگیری بود فرایند یادگیری که در کالس
و با تعامل مستقیم میان معلم و دانشآموز انجام میشد اکنون با همهگیر شدن ایان
بیماااری در خانااه و بهصااورت آنالیاان و گاااهی آفالیاان انجااام میشااود در ایااران
سیاسههای ن ام آموزشی کشور ما تأکیاد بار ایان داشاه کاه «یاادگیری تعطیال
نیسه» به همین من ور آموزشهای مجازی دانشآماوزان تحاه شاب ه آموزشای
دانشآمااوزان (شاااد) طراحاای و اجاارا شااد در طاای همااهگیری کووی اد  19فراینااد
یادگیری در خانه و با اسات اده از پیامرساانها و رساانههای آنالیان انجاام میشاود
(عباسی  )24-1/3 1399تحصیل در خانه مزایای متعددی به هماراه دارد ازجملاه
صاارفهجویی در هزینااه حملونقاال و زمااان کاااهش اسااترس داشااتن وقااه آزاد
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(پوروانتو )1-12/1 2020 1اماا در کناار ایان مزایاا محادودیههایی را هام شاامل
میشااود ماننااد دلزدگاای و کاااهش انگیاازه افاازایش هزینااه بسااتههای اینترنتاای
افسردگی (نورهسانا )135_128 /1 2016 2یادگیری آنالین و در منزل کاه در پای
بیماری کرونا ایجاد شد با عادتهای یادگیری قبلی دانشآموزان بسیار مت اوت باود
همین امر منجر باه کسااله و دلزدگای و درنتیجاه کااهش عالقاه و انگیازه بارای
یادگیری در دانشآموزان شاد (سایاگی )98-106 /2 2020 3بااینحاال یاادگیری
آنالین و در منزل در این شرایط تنها راهحل جایگزینی بود که اجاازه نمایداد روناد
یادگیری متوق شود در ایام شیوع بیماری کرونا پژوهشهای متعددی باه بررسای
چالشهاا و فرصااههای آمااوزش مجااازی پرداختنااد ساالیمی و فااردین ( )1399در
پژوهشی با عنوان «نقش ویروس کرونا در آموزش مجازی باا تأکیاد بار فرصاهها و
چالشها» نگرش معلمان مقط ابتدایی شهر زاهدان درباار فرصاهها و چالشهاای
ویروس کرونا برای آموزش مجازی در مدارس را مورد بررسی قرار دادند نتاای ایان
بررسی چالش و فرصهها را در سه ساطح کاالن میاانی و خارد مطارح کارد و باه
چالشهای ضع فناوری نداشاتن اساتقالل عمال و کمباود بودجاه اشااره داشاه
همینین فرصههایی مانند فرصاه آماوزش برابار و خلاک ناوآوری را نشاان دادناد
حاجی و هم اران ( )1400در پژوهش خاود در بیاان ادراک معلماان از مشا الت و
چالشهای آموزش در برنامه شااد باه مشا الت مارتبط باه والادین دانشآماوزان
معلمان محتوا تجهیزات سازمانی و مش الت ارزشیابی اشاره کردناد حااجیزاده و
هم اران ( )1400نیز در بررسی فرصاهها و چالشهاای آماوزش مجاازی در دوران
کرونا دریافتند پاندمی کرونا ازیکطرف باعث افزایش مهارت و تجربه آموزشای کلیاه
ذین عان شده و از طرف دیگر آسیبهای جسمانی روانی افه تحصیلی فرساودگی
شغلی را به بار آورده اسه در دور ابتدایی بخش مهمی از یادگیری دانشآموزان از
طریک بازی و تعامل با همساالن ات اق میافتد این در حالی اساه کاه در یاادگیری
آنالین و در منزل ام ان چنین اقداماتی کاهش مییابد و درنتیجه یاادگیری ماثرری
ات اق نمیافتد علیرغم اهمیه اکثر پژوهشهای داخلی و خارجی انجامشده بیشتر
1. Purwanto
2. Nurhasanah
3. Siagian
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به بررسی چالشهای آموزش مجازی پرداختهاند و مطالعاتی که نشاندهند ن ارات
معلمان در این زمینه باشد و دغدغههای مجریان اصلی آموزش مجازی را نشان دهد
بسیار اندک اسه؛ بنابراین در این پژوهش تاالش شاده اساه دیادگاههای معلماان
ابتادایی دررابطااهبا آموزشهااای مجااازی مااورد بررسای قاارار گیاارد تااا از ن اارات و
خواستههای آناان جهاه تساهیل امار تعلیموتربیاه و غنیساازی آماوزش مجاازی
است اده شود
 .2-1روش پژوهش
این پژوهش با روش کی ی و با روی رد پدیدارشناسی انجامشده اسه تحقیک کی ای
باا روی اارد پدیدارشناساای تحقیقاای اسااه کااه بااهمن ور درک و شناسااایی پدیاد
موردمطالعه از شخص یا گروهی از اشاخا کاه آگااهی مناسابی از پدیاده دارناد
است اده میکناد (کرساول )2016 1مشاارکهکنندگان در ایان پاژوهش از میاان
معلمان ابتدایی در  5استان البرز تهران مرکزی ایاالم آذربایجاان غربای باا روش
نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند مشخصات مشارکهکنندگان در جدول شاماره 1
قرار داده شده اسه
جدول شماره  :1مشخصات مشارکتکنندگان
جنسیت

سابقۀ تدریس

زن

مرد

1-5

5-10

 60ن ر

7ن ر

18

22

27

نر

نر

نر

مدرک تحصیلی

 10به کارشناسی
باال
 49ن ر

کارشناسی
ارشد

دکتری

 10ن ر

8ن ر

جم آوری اطالعات در دو مرحله صورت گرفاه در ابتادا باا اسات اده از گوگال
فرم  10سثال کوتاه پاسخ در اختیار مشاارکهکنندگان قارار داده شاد ساثاالت بار
1. Creswell
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اساس ادبیات پژوهش و متناسب باهدف تحقیک تن یم شدند که جنبههای آموزشی
روانشناختی و اجتماعی معلم کالس را در بر میگرفه  67شرکهکننده به سثاالت
پاسخ دادند پس از جم آوری دادههای ن رسانجی ماتن نتاای هار پاساخدهنده و
کاادهای اولیااه ایجاااد شااد مرحلااه دوم بااا اساات اده از  10سااثالی کااه معلمااان در
ن رسنجی پاسخ داده بودند سثاالت مصاحبه نیمه سازمانیافته تن یم شد هادف از
مصاحبه بهدسهآوردن تحلیلهای معنیدارتر و عمیک بود مصااحبهها باه مادت 45
الی  60دقیقه بهصورت آنالین از طریک واتس آب انجام شدند به مشاارکهکنندگان
اطمینان داده شد که نامشان محرمانه باقی میماند و به هر یک کاد و ناام مساتعار
اختصا داده شد تجزیهوتحلیل دادهها نیز با روش ماایلز و هاوبرمن صاورتگرفته
اسه که شاامل ساه مرحلاۀ کااهش دادههاا نماایش دادههاا و نتیجاهگیری اساه
(سوگیونو )2018 1به همین من ور از برناماۀ  NVivoبارای تساهیل کدگایاری و
دستهبندیها است اده شد اعتبار دادههای جم آوریشده با اسات اده از مثلثساازی
توسط مشارکهکنندگان متخصصان تعلیموتربیه و ادبیاات پاژوهش ماورد بررسای
قرار گرفه
 .2یافتههای پژوهش
نتااای تجزیااهوتحلیل دادههااا در  4محااور اصاالی شااامل اسااتراتژیهای آموزشاای
چالشها حمایهها انگیزه معلمان عالقه دانشآموزان قرار گرفته اسه
جدول شماره  :2یافتههای پژوهش
استراتژیهای آموزشی

رسانههای آموزشی
روشهای تدریس
زمان آموزشی
ارزشیابی

1 .Siagian
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چالشها

موان فنی
شرایط دانشآموزان
مشارکه دانشآموزان
تجربه آموزش آنالین

حمایهها

حمایه مدیران مسئوالن و والدین

انگیزه معلمان

تمایل به آموزش چهرهبهچهره

عالقه دانشآموزان

اهمیه یادگیری در هر شرایط

استراتژیهای آموزشی
استراتژیهای آموزشای مجماوعی از مثل اههای آموزشای هساتند کاه فعالیههاای
آموزشی را در جهه دستیابی به اهداف آموزشای هادایه میکنناد (دیاک2013 1
 )361بهعبارتدیگر یعنی روشها یا روی ردهایی که توسط معلم برای ساازماندهی
دانشآموزان مطالب آموزشای روشهاا رساانهها تجهیازات و زماان باه کاار بارده
میشود تا فرایند یادگیری بهخوبی انجام شود (راگاین 2و هم ااران -54 /1 2020
 60سانتوسااا 3و هم اااران  )24_11 /7 2020همینااین از راهبردهااای یااادگیری
بهعنوان الگوهایی که توسط معلم آگاهانه و به طاور سیساتماتیک؛ جهاه یاادگیری
مثرر است اده میشاود یادشاده اساه (جوواناویچ 4و هم ااران 85_74 /4 2017
روزاری )178_163 2019 2 5به باور معلمان با تغییر سیستم آموزشای از آماوزش

1 .Dick
2 .Ragin
3 .Santosa
4 .Jovanović
5 .Rosari
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رودررو بااه آم اوزش مجااازی راهبردهااای آموزشاای نیااز میبایسااه تغییاار کننااد
راهبردهایی مثل رسانههای آموزشی روشهای تدریس زمان آموزش ارزشیابی
رسانههای آموزشی میبایسه باهدف عالقهمند کردن دانشآموزان به یادگیری و
ارائه مطالب بهصورت آسان و قابلفهم انتخاب شوند معلمان در کنار شب ه آموزشای
دانشآموزی (شاد) از رسانههایی که ازن ر هزینه مقرونبهصرفه هستند و اسات اده از
آنها هم برای خودشان و هم والدین و دانشآموزان سااده اساه اسات اده کردهاناد
رسانههایی ن یر واتس آب ایتا رسانه ی ی از مهمتارین عناصار یاادگیری محساوب
میشود است اده از رسانههای یاادگیری مناساب ناهتنها ارائاه مطالاب آموزشای را
تسهیل میکند بل ه دستیابی به اهداف آموزشی و عالقه و انگیازه یاادگیری را هام
افزایش میدهد مناسب بودن یک رسانه را میزان کاارایی و ارربخشای آن مشاخص
میکند معیارهای که باید برای انتخاب رسانه در جهه آموزشهای مجازی موردن ر
قرارداد مواردی مانند مقرونبهصرفه بودن ازن ر مصارف اینترناه اسات اده آساان
دسترسی داشتن به رسانه جیاب بودن محیط رسانه اسه رساانههای آموزشای کاه
معلمان در آموزشهای مجازی اغلب از آنها است اده میکردناد فیلمهاای آموزشای
بودند که یا از کانالهای آموزشی در دسترس بارگیاری میکردند و یاا از فیلمهاایی
که معلمان دیگر قبل از همهگیری کرونا تولید کرده بودند است اده میکردند برخی
از معلمان اینطور بیاان کردناد کاه فیلمهاای آموزشای ی ای از در دساترستارین
رسانهها برای اسات اده اساه زیارا باه دانشآماوزان کماک میکناد کاه موضاوع را
بهراحتی درک کنند همینین غالب معلمان از رسانههایی است اده کردهاند که اکثار
والدین در طی روز باا آنهاا ساروکار دارناد مثال واتاساَپ معلام « 6از فیلمهاای
کانالهای تلگرامی است اده کردم و برخی از فیلمهایی که قبال از کروناا درسهشاده
بود است اده کردم که دانشآموزان بهراحتی موضوع را درک کنناد » معلام « 12باه
ن ر من است اده از سایر رساانههای آموزشای باهغیراز فیلمهاا چاالشبرانگیز اساه
شرایط همهگیری این بیماری ام اان اسات اده از ابزارهاایی مثال طبیعاه را از مان
گرفته اسه»
بنا بر سخنان معلمان متاداولترین روشهاای آموزشای کاه مورداسات اده قارار
دادهاند؛ روش پرسش و پاسخ و سخنرانی اسه روش پرسش و پاساخ ساادهترین راه
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برای معلمان اسه تا میزان درک دانشآموزان از موضوع درسی را موردسنجش قارار
دهند و ام ان تعامل دوطرفه میان معلم و دانشآموز را فاراهم میکناد اماا معلماان
برای است اده از روشهای تدریس مناساب در فااای مجاازی باا مشا التی مواجاه
شاادهاند کااه مهمتاارین و اصاالیترین آنهااا ساارعهپایین اینترنااه و مشاا الت
پیامرسانهای داخلی بود بنا بر توضیحات شرکهکنندگان به دلیال محادودیههای
زمانی و مش التی که در سرعه اینترنه وجود دارد از روش ساخنرانی نیاز اسات اده
کردهاند معلم  10میگوید «گاهی اوقات کندی اینترناه آمااده نباودن دانشآماوز
من را با مش ل مواجه میکارد مان از روش پرساش و پاساخ اسات اده میکاردم تاا
ب همم آیا دانشآموزان با مطالبی که من ارسال میکنم آشنا شدهاند یا خیر اما واقعاً
سرعه اینترنه و قط بودن شاد دسه و پای را بسته بود»
یادگیری با سیستم آنالین با یادگیری حاوری بسیار مت اوت اسه در مدرساه
دانشآموزان میتوانند آزادانه در مورد موضوعی که متوجه نشدهاند سثال کنند اماا
این میازان از آزادی عمال در پرسایدن ساثاالت در یادگیریهاای مجاازی صاورت
نمیگیرد؛ بنابراین ارائه مطالب یادگیری بهصورت مختصر واضح جالاب و قابالفهم
ضروری اسه تا عالقه دانشآموزان به یادگیری زیاد باقی بماند دانشآموزان خساته
نشوند و همینان مشتاق به یادگیری باشند معلمان اینطور بیان کردند که در تهیه
و ارائه مطالب در آموزش مجازی وقه بیشاتر میگیاشاتند هار موضاوع را خالصاه
میکردند و با مثالهای مشخص و ملماوس توضایح میدادناد در پای هار تادریس
تمرینات گستردهای فراهم میکردند مطالب را با پاورپویناه یاا فیلمهاای آموزشای
جالب و هیجانانگیز ارائه میکردند این عمل رد معلماان باا ن ریاه رشاد کودکاان
مطابقه دارد طبک ن ریه رشد کودکان دبستانی در مرحلۀ رشد علمیانی قرار دارند
و در این سن هرچه مطالب سادهتر واضح و ملموستر ارائه شوند همراه با تصااویر و
مثالهای واقعی باشاد بارای کودکاان قابالفهمتر خواهاد باود عاالوه بار ایان در
یادگیریهای مجازی این ام ان برای دانشآموزان فراهم اسه که فیلمهای آموزشای
را بارها تماشا کنند و همین امر یادگیری را برایشان جیابتر میکند
ارزیابیهای آموزشی منص انه نیز از راهبردهایی اسه که برای تغییر مطرحشاده
اسه ارزیابیهایی که بتواند همه جنبههای شناختی احساسای و روانای حرکتای را
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در محیط آنالین مورد سنجش قرار دهد درواق معلمان اغلب احساس میکنند کاه
ارزیابی صحیحی به دلیل مداخله والدین در پاسخهای دانشآموزان ندارند همیناین
ارزیابی جنبههای عاط ی و نگرشی دانشآموزان به ایان دلیال کاه آماوزش مجاازی
شرایط واقعی دانشآموزان را منع س نمیکند کار بسیار دشاواری اساه معلام 21
میگوید «ارزیابیهای دانشآموزان به دلیل دخالاه والادین دشاوار اساه توصای
عمل رد دانشآموزان در آموزش مجاازی باه ن ار مان عادالناه نیساه» ارزشایابی
فعالیتی اسه که برای تعیین سطح پیشرفه دانشآموزان پاس از انجاام آماوزش در
یکزمان خا صورت میگیرد ی ی از راهبردهای افازایش عالقاه دانشآماوزان باه
یااادگیری در آموزشهااای آنالیاان اسااه کااه معلمااان بهصااورت دورهای و مسااتمر
دانشآموزان را مورد ارزیابی قرار دهند فرایند ارزیابی ناهتنها بارای سانجش ساطح
پیشرفه دانشآموزان و پیگیری روند یادگیری آنهاساه بل اه ارربخشای روشهاا
رسانهها راهبردهای یادگیری مورداست اده معلمان نیز مورداست اده قرار میگیرد باا
ارزیابی من م و مستمر دانشآموزان همیشه خود را آماده میکنند معلمان اینگونه
بیان میکنند «گاهی چند سثال باال فاصله پس از آموزش در اختیاار دانشآماوزانم
قرار میدهم مانند این ه بعد از اتمام موضوع یا بعد از تماشای فایلم از آنهاا ساثال
میکنم ارزیابی را هم بهصورت کتبی و هم ش اهی انجام میدهم» معلمی میگوید
«ارزشیابی باید باهدف بهبود کی یه آموزش و یادگیری انجام شود من با این هادف
که کمبودها و ضع ها در هماان فرایناد یاادگیری اصاالح شاوند ارزشایابی انجاام
میدهم من توانایی مدیریه کالس است اده از رسانه و روشهای آموزشی خاودم را
با همین ارزشیابیهای مستمر ارتقا دادم »
چالشها
چالشهایی که معلمان دررابطهبا آموزش آنالین مطارح کردهاناد در  4دساته اصالی
قرار میگیرند موانا فنای شارایط دانشآماوزان مشاارکه دانشآماوزان و تجرباه
آموزش آنالین تماامی چالشهاایی کاه معلماان باا آن روباهرو شادهاند یاادگیری
دانشآموزان را تحهتأریر قرار داده اسه
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معلمان با چالشهای متعددی در ارتباط باا مساائل فنای روباهرو شادهاند هماۀ
والدین تل ن همراه ندارناد و سایگنالهای اینترنتای مخصوصااً در ناواحی روساتایی
ضعی اسه اگر ایان موانا فنای برطارف نشاود باه معناای ایان اساه مشاارکه
دانشآمااوزان در یااادگیری مطلااوب نخواهااد بااود درنتیجااه برخاای از دانشآمااوزان
نمیتوانند یادگیری را دنبال کنند و در انجام ت االی ی کاه معلام میدهاد باهخوبی
عمل نخواهند کرد
چالش دیگری که معلمان با آن روبهرو هستند شرایط دانشآموزان بارای شارکه
در یادگیری مجازی اسه که هام عوامال داخلای و هام عوامال خاارجی در شارایط
دانشآموزان دخیل هساتند عوامال داخلای مشا التی اساه کاه در محایط خاناه
دانشآموز اسه مانند دخاله خواهر یا برادر کوچکتر یا بزرگتر ایان عوامال باعاث
میشود دانشآموز انی که در حال یادگیری هستند روی یاادگیری متمرکاز نشاوند
عوامل بیرونی شامل دخالهها و پارازیههای سایر دانشآموزان هنگام آموزش معلم
 8میگوید «وقتی درس مایدهم گااهی اوقاات وضاعیه خاناه دانشآماوز مسااعد
نیسه مثالً خواهر یا برادر کوچکتر سروصادا میکناد » معلام  34میگویاد «مان
مجبورم اغلب دانشآموزان را مورد مثاخیه قرار دهم بعای وقهها هنگام یاادگیری
صحبه میکنند که زمان آموزش را از اینکه هسه کمتر میکند»
چالش دیگری کاه ارتبااط تنگااتنگی باا شارایط دانشآماوزان دارد مشاارکه و
فعالیااه دانشآمااوزان در فعالیههااای آموزشاای اسااه مشااارکه دانشآمااوزان در
فعالیههای آموزشی با مش التی مثل تهیه بستۀ اینترنتی و مال یه تل نهای همراه
و همینین اشتیاق دانشآموزان برای یادگیری گرهخورده اسه معلم باید باه دنباال
راهحلی برای ح ا اشاتیاق دانشآماوز بارای یاادگیری باشاد معلام  1میگویاد
«دانشآموز ان ابتادا خیلای مشاتاق هساتند اماا پاس از دو مااه احسااس خساتگی
میکنند » معلم  17میگوید «من سعی میکنم دانشآموزان را با یاادگیری آنالیان
خسته ن نم زیرا میبینم که دانشآموز بعد از  1ماه احسااس خساتگی میکناد در
کنار آموزش آنالین گاهی بهصورت آفالین کار میکنم »
تجربه فناوری معلمان در یک محیط آنالین نیز ی ی از چالشهایی اساه کاه در
فعالیههای آموزشی باه آن اشاارهکردهاند تأکیاد بار وااای و تعهادات معلماان و
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توانایی معلمان در درک  ITبر موفقیه یادگیری آنالین دانشآموزان تأریر میگیارد
معلمانی که تجربه تدریس آنالین ندارند و یا در اجرای فناوری و ابزارهای اطالعااتی
مش لدارند معموالً انجام یادگیری آنالین برایشان چالش آور اسه زیرا تسلط بر آن
برنامه و محتوای ال ترونیک ندارند معلم  22میگوید «من هرگاز بهصاورت آنالیان
تدریس ن ردهام اما اآلن مجبورم یاد بگیارم اجارای ایان آماوزش بارای مان خیلای
سخته چون دانش کافی فناوری ندارم »
حمایتها
هم اری مناسب مدیران و مسئوالن آموزشی نیز حائز اهمیه اساه بادون حمایاه
مناسب معلم اعتمادبهن س و اشتیاق خود را از دستمی هد اجرای یادگیری آنالین
استراتژیهای آموزشی را تغییر داده اساه بناابراین حمایاه از هم ااران والادین و
مدیران مدارس امری حیاتی اسه نهتنها حمایه مسئوالن و مدیران آموزشای دارای
اهمیه اسه بل ه حمایاه والادین نیاز کاامالً کمککنناده اساه والادین شارکای
معلمان در موفقیه امر یادگیری هستند که میبایسه روناد یاادگیری را پشاتیبانی
کنند مشارکهکنندگان اذعان داشتهاند که والدین احساس میکنند کاه یاادگیری
آنالین کی یه یادگیری فرزندانشان را تغییر داده اساه در آغااز یاادگیری آنالیان
والدین اشتیاق نشان میدادند اما بعد از یک ماه حمایتشان کاهش یافاه کمساواد
بااو دن برخاای والاادین در اساات اده از اینترنااه محاادودیه در اساات اده از برخاای
پیامرسانها مش الت اقتصادی از عوامل کاهش هم ااری والادین اساه معلام 11
میگوید «همه دانشآموزان و والدین ساواد اینترنتای ندارناد » معلام  32میگویاد
«برای انجام آموزش آنالین نیاز به پشتیبانیهای مختل اسه ی ی از آنها اقتصاد
خانوادههاسه »
انگیزه معلمان
آموزش آنالین انگیزههای معلماان را دساتخوش تغییار کارده اساه تغییراتای کاه
بهخاطر شیوع این بیماری در سبک زنادگی انساانها رخ داد اشاتیاق بارای انجاام
فعالیههای مربوط به شغل افراد را نیز تغییر داده اسه داشتن انگیازه بااال معلماان
برای موفقیه در آموزش امری ضروری اسه بهاینعله که پیییدگیهای آموزش به
معلمانی نیاز دارد تا بهسرعه در کالسهای مجازی بتوانند بر مش الت غلباه کنناد
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به بیان مشارکهکنندگان در پژوهش انگیازه و اشاتیاق معلام در آماوزش موفقیاه
دانشآموزان را تعیین میکند ن تۀ دارای اهمیه که مشارکهکنندگان به آن اشااره
کردند این اسه که انگیز تدریس میبایسه در طول دوره نیز ح شاود معلماان
در آموزش آنالین نمیتوانند ادراک و احساس دانشآموزان خود را هنگاام یاادگیری
بسنجند همین عدم تعامل رودررو منجر به کاهش اشتیاق برای تدریس شده اساه
معلمان اینطور بیان میکنند که بعد از  3ماه انگیزهشان کاهشیافتاه و صارفاً بارای
انجام تعهدات شغلی ت الی دانشآموزان و آماوزش را انجاام میدادهاناد معلام 27
میگوید «من عالقۀ بیشتری باه آماوزش رودررو دارم چاون میتاوانم مساتقیماً باا
دانشآماوزان تعاماال داشااته باشاام لایت یااادگیری را در آنهااا ببیاانم » معلاام 18
میگوید «من شور و شوق کمتری به تدریس دارم چون نمیتوانم مستقیماً تادریس
کنم »
عالقه دانشآموزان
عالقه به یادگیری جنبه بسیار مهمی از یادگیری اسه (چونگ )2018 1باعالقه باه
یادگیری توجه دانشآموز به یادگیری افزایش پیدا میکند (هااتی )2016 2و نتاای
یادگیری نیز تحهتأریر قرار میگیرد (ایسنانی )2017 3سه فاکتور مهم باعث ایجاد
عالقه به یادگیری میشوند که عبارتاند از توجه هدف و اهمیه یادگیری (چوناگ
 )2018زمانی که شخصی به موضوعی توجاه زیاادی نشاان میدهاد یعنای باه آن
موضوع عالقهمند اسه عالقه به یادگیری خودبهخودی و ناگهانی به وجود نمیآیاد
بل ه بنا بر تجارب یادگیرناده عادتهاا و مشاارکههای او در امار یاادگیری ایجااد
میگردد (نوگروهو )2020 4همینین عالقه به یادگیری ارتباط بسایار نزدی ای باا
نیاز به یادگیری دارد ی ی از راهبردهایی که معلماان در جهاه افازایش عالقاه باه
یادگیری دانشآموزان در یادگیریهاای آنالیان انجاام دادهاناد؛ تأکیاد بار اهمیاه
یادگیری در هر شرایط اسه معلمان معتقدند برای این ه در آموزش مجازی عالقاه
به یادگیری داشته باشند میبایسه والدین و دانشآموزان اهمیه یاادگیری در هار
1 .Cheung
2 .Hattie
3 .Isnani
4 .Nugroho
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شرایط را درک کنند این درک میبایسه قبل از انجام فرایند یادگیری صورت گیرد
و دانشآموزان و والدین قان شوند که یادگیری یک ضرورت اساه معلماان قبال از
شروع فرایند یادگیری به دانشآموزان خود این اطمینان را میدهند که باا یاادگیری
اطالعات موردنیاز و مناسبی را کسب خواهند کرد باهوشتر خواهناد شاد و پااداش
دریافه میکنند اهمیه یاادگیری میبایساه توساط خاود معلام نیاز درک شاود
معلمان اینطور اذعان داشتند که برای این اه کودکاان مشاتاق باه یاادگیری بااقی
بمانند و عالقهشان کاهش پیدا ن ند این م هوم را به دانشآموزان منتقل میکردناد
«یادگیری در هرجایی قابل انجام اسه»
 .3بحث و نتیجهگیری
پس از چند ماه از شیوع بیماری کرونا تمامی کشورهای جهان مجباور شادن بارای
پیادهسازی آموزش و قط نشدن روند یادگیری از آموزشهای آنالین است اده کنناد
بااا افاازایش بهرهگی اری از فناااوری در ح اوز آمااوزش محیطهااای یااادگیری باادون
محدودیههای زمانی و م انی ایجاد شده اسه آموزشهای آنالین در شارایطی کاه
ام ان حاور معلم و فراگیر در یک کالس درس ام انپاییر نیساه بسایار م یاد و
کاربردی اسه این تغییر سیستم آموزش و یادگیری بر عمل ارد معلماان و کی یاه
آموزش تأریر گیاشه بررسی تجربیات و دیدگاههای معلمان باهعنوان مجریاانی کاه
دارای جایگاه بسیار حساسی در ن ام آموزشی هساتند از اهمیاه بااالیی برخاوردار
اسه اگرچه بررسی نمونۀ محدودی از معلمان نمیتواند نتاای قابالتعمیمی ایجااد
کند اما در شناسایی الیههای پنهان موضوع و ارائه راه ارها مناسب خواهد بود ایان
پژوهش نشان میدهد کاه معلماان معتقدناد بارای آموزشهاای آنالیان میبایساه
استراتژیهای آموزشی نیز تغییار کناد و هماۀ ذین عاان ازجملاه دولاه مادارس
سازمانهای اجتماعی والدین و مدیران در کنار هم باشند تا اهداف یادگیری آنالیان
را مطابک با یک برنامه درسی ملی محقک کنند بهزعم معلماان موفقیاه آماوزش در
این شرایط به تعامل بیشتری نیازمند اسه همینین تأکید کردند کاه آمادگیهاای
فناوری ازجمله ارفیه اینترنه دسترسی به اینترنه بارای حمایاه از آموزشهاای
آنالین ضروری اسه این در حالی اسه که سایر پژوهشهاای انجاام شاده بار نباود
زیرساخههای الزم جهه آموزشهای مجازی تأکید کردهاناد ن تاۀ دیگار آماوزش
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آنالین میبایسه باا شارایط و نیازهاای دانشآماوزان تن ایم شاود شارایط روحای
پیشآمده در دوران کرونا خانوادهها و دانشآموزان را درگیر کارده اساه و نیازهاای
مت اوتی را ایجاد ساخته که آموزش مجاازی میبایساه باه ایان شارایط و نیازهاای
ایجاد شده پاسخ دهد تدوین مطالب آموزشی برای آموزش آنالیان نیازمناد وقاه و
تالش و تمرکز بیشتر معلم اسه تولید محتوای مناسب برای آموزش مجاازی بسایار
زمان بر تر و نیازمند تالش بیشتر اسه و همین امر در کنار عادم داناش اسات اده از
برنامههای ال ترونی ی انگیزه معلمان را نیز تحهتأریر قرار داده اسه خستگی ناشی
از تالشهای چندبرابر سبب شده اسه گاهی معلمان فقط رف ت لی کنند ایان در
حالی اسه که معلماان اذعاان داشاتند آموزشهاای الزم بارای تادریس در فااای
مجازی را دریافه ن ردهاند یک معلم میبایسه اهداف محتوا و روشهاای تادریس
خود را اکنون با محیط یادگیری جدیاد هماهناگ کناد ن تاۀ ساوم اهمیاه نقاش
والدین اسه والدین باید آموزش مجازی را درک کنند تا بتوانند به فرزندانشان برای
یادگیری مطالب آموزشی کمک کنند این در حالی اساه کاه باا درک ن اردن ایان
موضوع توسط والدین وضعیه آموزش مجازی پیییادهتر شاده اساه و راهبردهاای
آموزشی مطابک با آنیه معلم تعیین کرده اسه پیش نمیرود دغدغۀ امرارمعااش در
ایام همهگیری کرونا بیشتر از گیشته شده اسه و به همین دلیل مش الت اقتصادی
نیز بیشازپیش خانوادهها را درگیر ساخته اسه ارائه راهنماییهاایی باه والادین در
خصو این ه چگونه و تا چه میزان فرزندانشان را در یادگیریهای مجازی حمایاه
کنند میتواند آموزش آنالین را مثررتر کند ن تۀ دیگار مشاارکه دانشآماوزان در
یادگیریهاای مجااازی اساه بااه اعتقااد معلمااان انگیاازه و مشااارکه دانشآمااوزان
میبایسه افزایش یابد این در حالی اسه که پس از گیشه چند ماه عالقه آنهاا از
میان میرود نهتنها انگیزه و اشتیاق دانشآموزان بل ه انگیزه خاود معلماان باهخاطر
چالشهایی که به آنها اشاره شد کاهشیافته اساه و هماین امار کی یاه آماوزش
مجازی را کم کرده اسه بنا بر نتای پژوهشهاای انجاام شاده اکثار دانشآماوزان
آموزشهای آنالین را کسالهآور و خستهکننده میدانند آنها معتقدند یاادگیری در
کالس درس و در کنار همساالنشان جیابتر و لیت بیشتر اسه
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