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 مقدمه .1

از فنااوری  کسایهیچباعث شده اسه که دیگار  21توسعه فناوری اطالعات در قرن  

 وپرورشآموزشدر این شرایط      (114-2/109   2018   و هم اران   1رتاجدا نباشد )ما

  2018 2)اناور دهادمیخ رملزم به پاسخ مثبه و ساازگارتر باا تغییراتای اساه کاه  

بسایار پیییاده قارن  هاایچالشبه  تواندمی(  در این صورت اسه که  170_2/161

م انجاا 2016ساال  و هم ارانش در 3که توسط جانسون  ایمطالعهپاسخ دهد  در   21

اسه که ی ی از راهبردهایی کاه هار دولتای بارای مقابلاه باا   داده شدهشد  توضیح  

م ید و کااربردی در ن اام  هایآموزشارائه کند  ارائه  هسبایمی 21قرن    هایچالش

اغلب در رویدادهای مختلا    پررویشاست اده از فناوری در آموزش و  آموزشی اسه   

ویروس کرونا  سراسر دنیا با چالش آموزش   گیریهمهدر     اسه  قرار گرفته  موردبحث

 -  یایناد یااددهفرمجازی مواجه شدند  آموزشی که تنها راه برای جلوگیری از قط   

میالدی  جهان با یک ویروس   2020و آغاز سال     2019در پایان سال  یادگیری بود   

ه ایران با ازجمله ( شوکه شد  تمامی کشورهای جهان 19 دیکووکشنده به نام کرونا )

انسانی را دساتخوش   هاییهفعالاین ویروس آلوده شدند  شیوع این بیماری  تمامی  

  فرایند یادگیری بود  فرایند یادگیری که در کالس هایهفعال  ینا  ازجملۀتغییر کرد   

شدن ایان   یرگهمهاکنون با    شدیمانجام    آموزدانشو با تعامل مستقیم میان معلم و  

    در ایااران شااودیمآنالیاان و گاااهی آفالیاان انجااام  رتصااوبهخانااه و  بیماااری  در

یال ه »یاادگیری تعطکابار ایان داشاه    تأکیادهای ن ام آموزشی کشور ما  سیاسه

تحاه شاب ه آموزشای   ان آماوزدانشهای مجازی  آموزش  نیسه«  به همین من ور 

اینااد   فر19 دیااکوو گیریهمااهان )شاااد( طراحاای و اجاارا شااد  در طاای آمااوزدانش

 شاودمیآنالیان انجاام    هایرساانه  و  هارساان پیامدگیری در خانه و با اسات اده از  یا

مزایای متعددی به هماراه دارد  ازجملاه  ر خانه د  تحصیل(   24-3/1   1399 عباسی)

 و زمااان  کاااهش اسااترس  داشااتن وقااه آزاد ونقاالحملدر هزینااه  جوییصاارفه
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را هام شاامل  هاییمحادودیهایان مزایاا  اماا در کناار   ( 1-1/12   2020 1)پوروانتو

اینترنتاای   هایبسااتههزینااه  افاازایشو کاااهش انگیاازه   زدگاایدلماننااد   شااودمی

  یادگیری آنالین و در منزل کاه در پای (135_128/  1   2016 2ی )نورهساناگافسرد

ان بسیار مت اوت باود  آموزدانشیادگیری قبلی    هایعادتبیماری کرونا ایجاد شد با  

کااهش عالقاه و انگیازه بارای  درنتیجاهو  زدگایدلن امر منجر باه کسااله و  همی

یاادگیری  حاالبااین(  98-106 /2  2020  3)سایاگی ان شادآموزدانشیادگیری در  

روناد  دادنمایجایگزینی بود که اجاازه   حلراهالین و در منزل در این شرایط تنها  آن

متعددی باه بررسای  یهاپژوهشا   در ایام شیوع بیماری کرونیادگیری متوق  شود   

( در 1399ساالیمی و فااردین )آمااوزش مجااازی پرداختنااد   یهافرصااهو  هااچالش

و  هافرصاهبار  دیاتأکازی  باا نقش ویروس کرونا در آموزش مج»  ان پژوهشی با عنو

 یهااچالشو  هافرصاه درباار « نگرش معلمان مقط  ابتدایی شهر زاهدان هاچالش

نتاای  ایان   را مورد بررسی قرار دادند زش مجازی در مدارس  ویروس کرونا برای آمو

رد و باه رح کاد مطارا در سه ساطح کاالن  میاانی و خار  هافرصهبررسی  چالش و  

 داشاه اوری  نداشاتن اساتقالل عمال و کمباود بودجاه اشااره ضع  فن  یهاچالش

مانند فرصاه آماوزش برابار و خلاک ناوآوری را نشاان دادناد    ییهافرصههمینین  

در بیاان ادراک معلماان از مشا الت و ( در پژوهش خاود  1400)جی و هم اران  اح

  آماوزان دانشباه والادین  تبط ت مارآموزش در برنامه شااد  باه مشا ال  یهاچالش

و   زادهیحااجمعلمان  محتوا  تجهیزات  سازمانی و مش الت ارزشیابی اشاره کردناد   

آماوزش مجاازی در دوران   یاهاچالشو    هافرصاه( نیز در بررسی  1400هم اران )

باعث افزایش مهارت و تجربه آموزشای کلیاه  طرفکیازکرونا دریافتند پاندمی کرونا 

جسمانی  روانی  افه تحصیلی  فرساودگی  یهابیآسو از طرف دیگر   دهش  ن عان یذ

ان از آموزدانشابتدایی  بخش مهمی از یادگیری    دور در  شغلی را به بار آورده اسه   

  این در حالی اساه کاه در یاادگیری افتدمیمساالن ات اق  ی و تعامل با هطریک باز

 ماثررییاادگیری  درنتیجهو  یابدیمکاهش    آنالین و در منزل ام ان چنین اقداماتی

بیشتر   شدهانجامداخلی و خارجی    هایپژوهشاهمیه  اکثر    رغمعلی   افتدنمیات اق  
 

1. Purwanto 

2. Nurhasanah 

3. Siagian 
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 ن ارات  دهند نشان مطالعاتی که  و    دانپرداختهآموزش مجازی    هایچالشبه بررسی  

ن دهد ان اصلی آموزش مجازی را نشامجری  هایدغدغهو    باشددر این زمینه    معلمان 

معلماان   هایدیادگاهدر این پژوهش تاالش شاده اساه    نی؛ بنابراسهار اندک ابسی

و  از ن ااراتقاارار گیاارد تااا  یمااورد بررساامجااازی  هااایآموزش بادررابطااهابتادایی 

آماوزش مجاازی  ساازیغنیو  هیاوتربمیتعل آناان جهاه تساهیل امار    هایخواسته

 است اده شود 

 روش پژوهش. 2-1

اسه  تحقیک کی ای   شدهانجام  یدارشناسیپد رد  روی  کی ی و باپژوهش با روش  این  

 د یااپددرک و شناسااایی  من وربااهباا روی اارد پدیدارشناساای  تحقیقاای اسااه کااه 

آگااهی مناسابی از پدیاده دارناد  کاه    شاخا از شخص یا گروهی از ا  موردمطالعه

 ان از میادر ایان پاژوهش    کنندگان مشاارکه(    2016   1کرساول)  کنادیماست اده  

باا روش  استان  البرز  تهران  مرکزی  ایاالم  آذربایجاان غربای  5ابتدایی در    ان معلم

 1در جدول شاماره   کنندگان مشارکه  مشخصات  انتخاب شدند  هدفمند  گیرینمونه

 اسه  ه شدهقرار داد

 کنندگان مشارکت: مشخصات 1جدول شماره 

 مدرک تحصیلی  تدریس سابقۀ جنسیت 

ه ب  10 10-5 5-1 مرد زن

 البا

کارشناسی  ناسیکارش

 ارشد

 دکتری

 18 ن ر  7 ن ر 60

 ن ر

22 

 ن ر

27 

 ن ر

 ن ر  8 ن ر  10 ن ر  49

ل باا اسات اده از گوگا اطالعات در دو مرحله صورت گرفاه  در ابتادا  آوریجم 

 بار ساثاالت ه شاد داد قارار کنندگان مشاارکهکوتاه پاسخ در اختیار  سثال  10فرم   

 
1. Creswell 
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آموزشی   هایجنبه شدند کهیک تن یم حقت  باهدفب  متناس  ادبیات پژوهش و  اساس

 سثاالتبه    کنندهشرکه  67   گرفهیم  در برو اجتماعی معلم کالس را    شناختیروان 

و  دهندهپاساخ  ماتن نتاای  هار رسانجی ن هایداده آوریجم پاسخ دادند  پس از 

کااه معلمااان در  سااثالی 10کاادهای اولیااه ایجاااد شااد  مرحلااه دوم بااا اساات اده از 

تن یم شد  هادف از  یافتهسازمان مصاحبه نیمه  سثاالته بودند  دادپاسخ    رسنجین

 45باه مادت  هامصااحبهبود   و عمیک  دارترمعنی  هایتحلیل  آوردن دسهبهمصاحبه  

 کنندگان مشاارکهبه  آنالین از طریک واتس آب انجام شدند     صورتبهدقیقه    60الی  

یک کاد و ناام مساتعار  و به هر   دمانمیقی  اطمینان داده شد که نامشان محرمانه با

 گرفتهصاورت  هاوبرمننیز با روش ماایلز و    هاداده  وتحلیلیهجزتداده شد     اختصا 

اساه  گیرییجاهنتو  هااداده    نماایشهاادادهکااهش    مرحلاۀاسه که شاامل ساه  

بارای تساهیل کدگایاری و  NVivo برناماۀاز  به همین من ور  (   2018   1)سوگیونو

 یساازمثلثبا اسات اده از    شدهآوریجم   هایدادهاعتبار   اده شد   ستا  هایبنددسته

 یماورد بررساو ادبیاات پاژوهش   هیوتربمیتعل   متخصصان  کنندگان مشارکهتوسط  

 قرار گرفه 

 شپژوه هایفتهای. 2

آموزشاای   هایاسااتراتژیمحااور اصاالی شااامل   4در  هاااداده وتحلیلتجزیااهنتااای  

 اسه   قرار گرفتهان  آموزدانش  عالقه ه معلمان    انگیزهاحمایه  هاچالش

 پژوهش هاییافته: 2جدول شماره 

 آموزشی هایرسانه آموزشی  هایاستراتژی

 تدریس هایروش

 زمان آموزشی

 ارزشیابی

 
1 .Siagian 
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 موان  فنی هاچالش

 انآموزدانششرایط   

 ان  آموزدانشمشارکه  

 تجربه آموزش آنالین

 لدینو وامسئوالن   حمایه مدیران  هاحمایه

 چهرهبهچهرهتمایل به آموزش   انگیزه معلمان

 اهمیه یادگیری در هر شرایط انآموزدانشعالقه 

 

 آموزشی  هایاستراتژی

 هاایفعالیهآموزشای هساتند کاه    هایمثل اهز  آموزشای مجماوعی ا  هایاستراتژی

  2013  1دیاک) کننادمیآموزشی را در جهه دستیابی به اهداف آموزشای هادایه 

 دهیساازمان یا روی ردهایی که توسط معلم برای  هاروش  یعنی دیگرعبارتبه(   361

 باه کاار بارده  تجهیازات و زماان هارساانه  هااروشان  مطالب آموزشای  آموزدانش

-54/  1   2020و هم ااران     2راگاین)  انجام شود  خوبیبهتا فرایند یادگیری    شودیم

یااادگیری  راهبردهااای(  همینااین  از 42_11/ 7  2020و هم اااران  3  سانتوسااا60

سیساتماتیک؛ جهاه یاادگیری   به طاورالگوهایی که توسط معلم آگاهانه و    عنوان به

  85_74/  4   2017و هم ااران     4اساه )جوواناویچ  یادشاده   شاودمیاست اده    مثرر

زش   با تغییر سیستم آموزشای از آماوبه باور معلمان   ( 178_163  2019 2   5روزاری

 
1 .Dick 

2  .Ragin 

3 .Santosa 

4 .Jovanović 

5 .Rosari 
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  تغییاار کننااد بایسااهمیوزش مجااازی  راهبردهااای آموزشاای نیااز آماا بااه رودررو

 تدریس  زمان آموزش  ارزشیابی    هایروشآموزشی     هایرسانهراهبردهایی مثل   
ان به یادگیری و آموزدانشکردن    مندعالقه  باهدف  ایسهبمیآموزشی    هایرسانه

شب ه آموزشای  در کنارمعلمان وند  انتخاب ش فهمقابل  وآسان    صورتبهارائه مطالب  

هستند و اسات اده از   صرفهبهمقرون هزینه    ازن ری که  هایرسانه)شاد( از    آموزیدانش

  انادکردهاساه  اسات اده اده ان ساآموزدانشهم برای خودشان و هم والدین و   هاآن 

وب عناصار یاادگیری محسا تارینمهمی ن یر واتس آب  ایتا  رسانه ی ی از هایرسانه

ارائاه مطالاب آموزشای را   تنهاناهیاادگیری مناساب     هایرسانهاده از  ست   اشودمی

زشی و عالقه و انگیازه یاادگیری را هام   بل ه دستیابی به اهداف آموکندمیتسهیل  

  مناسب بودن یک رسانه را  میزان کاارایی و ارربخشای آن مشاخص دهدیمافزایش  

 موردن رمجازی  هایآموزشهه ب رسانه در ج  معیارهای که باید برای انتخاکندمی

مصارف اینترناه  اسات اده آساان    ازن ربودن    صرفهبهمقرون   مواردی مانند   قرارداد

آموزشای کاه  هایرساانهاسه  سترسی داشتن به رسانه  جیاب بودن محیط رسانه د

 یآموزشا  هاایفیلم  کردنادمیاست اده    هاآن اغلب از    مجازی  هایآموزشدر    معلمان 

ی هاایفیلماز  و یاا    کردندمی  بارگیاری  در دسترسآموزشی    هایکانالاز    یابودند که  

  برخی کردندمیکرونا تولید کرده بودند  است اده    گیریهمهکه معلمان دیگر قبل از  

تارین آموزشای ی ای از در دساترس  هاایفیلمکاه    بیاان کردناد  طوراین  معلمان   از

کاه موضاوع را  کنادمیان کماک زآماودانش باه  رایازبرای اسات اده اساه     هارسانه

که اکثار   اندکردهی است اده  هایرسانهاز  همینین غالب معلمان  د   ندرک کن  راحتیبه

 هاایفیلماز   »6معلام   اَپواتاسدارناد مثال    ساروکار  هااآن والدین در طی روز باا  

 شادهسهردی که قبال از کروناا هایفیلمتلگرامی است اده کردم و برخی از   هایکانال

باه   »12معلام   «موضوع را درک کنناد   راحتیبهان  آموزدانشست اده کردم که  د ابو

اساه    برانگیزچاالش  هاافیلم  غیرازباهآموزشای    هایرساانهن ر من است اده از سایر  

ی مثال طبیعاه را از مان این بیماری ام اان اسات اده از ابزارهاای  گیریهمهشرایط  

 گرفته اسه« 
 قارار مورداسات ادهکاه  آموزشای هاایروش رینتولمتادالمان  سخنان مع  بنا بر

راه  ترینساادهروش پرسش و پاسخ و سخنرانی اسه  روش پرسش و پاساخ   ؛اندداده
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قارار   موردسنجشان از موضوع درسی را  زآمودانشمیزان درک    تابرای معلمان اسه  

علماان اماا م  کنادمیرا فاراهم  آموزدانشمیان معلم و  دوطرفهدهند و ام ان تعامل 

تدریس مناساب در فااای مجاازی باا مشا التی مواجاه   هایروشبرای است اده از  

اینترنااه و مشاا الت  پایینساارعه  هاااآن  تریناصاالیو  تاارینمهمکااه   اندشااده

 هایمحادودیهدلیال به    کنندگان شرکهداخلی بود  بنا بر توضیحات    یهاسان رپیام

از روش ساخنرانی نیاز اسات اده رد نه وجود دادر سرعه اینترکه  زمانی و مش التی  

 آماوزدانشاوقات کندی اینترناه  آمااده نباودن گاهی »  گویدمی 10  معلم  اندکرده

م تاا کاردمیو پاساخ اسات اده    مان از روش پرساشکاردمیمن را با مش ل مواجه 

 واقعاًاما  یا خیر  اندهشدآشنا    کنممیان با مطالبی که من ارسال  آموزدانشب همم آیا  

  «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  

کنند  اماا   سثال   اندشدهدر مورد موضوعی که متوجه ن  دانهآزا  توانندمیان  آموزدانش

مجاازی صاورت   هااییریدگیادر    ساثاالتاین میازان از آزادی عمال در پرسایدن  

 فهمقابالمختصر  واضح  جالاب و    صورتبهارائه مطالب یادگیری    نی؛ بنابراگیردنمی

ان خساته آموزنشادان به یادگیری زیاد باقی بماند   آموزدانشضروری اسه تا عالقه  

بیان کردند که در تهیه   طوراینگیری باشند  معلمان  نشوند و همینان مشتاق به یاد

  هار موضاوع را خالصاه گیاشاتندمیر  ی وقه بیشاتآموزش مجازمطالب در    و ارائه

  در پای هار تادریس دادنادمیمشخص و ملماوس توضایح   هایمثالو با    کردندمی

زشای آمو هاایفیلم  مطالب را با پاورپویناه یاا ردندکمیفراهم   ایگستردهتمرینات  

ان رشاد کودکا    باا ن ریاه  این عمل رد معلماان کردندمیارائه    انگیزهیجان جالب و  

قرار دارند   علمیانیرشد    مرحلۀمطابقه دارد  طبک ن ریه رشد  کودکان دبستانی در  

یر و همراه با تصااوارائه شوند     ترملموس  واضح و  ترسادهو در این سن هرچه مطالب  

خواهاد باود  عاالوه بار ایان  در   ترفهمقابالای کودکاان  واقعی باشاد  بار  هایمثال

آموزشای  هایفیلمان فراهم اسه که آموزدانشان برای  این ام مجازی    هایییادگیر

   کندمی  ترجیابرا بارها تماشا کنند و همین امر یادگیری را برایشان  

 شادهمطرح  تغییرراهبردهایی اسه که برای  نه نیز از  آموزشی منص ا  هایارزیابی

حرکتای را نای روااحساسای و شناختی     هایجنبهی که بتواند همه  هایارزیابیاسه   
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کاه   کنندمیمعلمان اغلب احساس    درواق قرار دهد     مورد سنجشدر محیط آنالین  

 نهمینایند  نداران آموزدانش هایپاسخارزیابی صحیحی به دلیل مداخله والدین در 

ان به ایان دلیال کاه آماوزش مجاازی آموزدانشو نگرشی  عاط ی    هایجنبهارزیابی  

 21معلام   کار بسیار دشاواری اساه  کندمینع س نان را مآموزدانششرایط واقعی  

ان به دلیل دخالاه والادین دشاوار اساه  توصای  آموزدانش  هایارزیابی  »گویدمی

ارزشایابی   ن ار مان عادالناه نیساه« زی باه  زش مجااان در آموآموزدانشعمل رد  

آماوزش در ان پاس از انجاام آموزدانشفعالیتی اسه که برای تعیین سطح پیشرفه 

ان باه آماوزدانش  ی ی از راهبردهای افازایش عالقاه گیردمیخا  صورت    مان زیک

و مسااتمر  ایدوره صااورتبهآنالیاان اسااه کااه معلمااان  هااایآموزشیااادگیری در 

بارای سانجش ساطح  تنهاناهفرایند ارزیابی  مورد ارزیابی قرار دهند   را  ان  آموزدانش

  هااروشساه  بل اه ارربخشای  اهآن ادگیری  ان و پیگیری روند یآموزدانشپیشرفه  

  باا گیردمیقرار  مورداست ادهمعلمان نیز    مورداست اده  راهبردهای یادگیری  هارسانه

 گونهاینمعلمان     کنندمیه  ود را آمادان همیشه خآموزدانشارزیابی من م و مستمر   

م ناآماوزدانشپس از آموزش در اختیاار    باال فاصله  چند سثالگاهی    »کنندمیبیان  

 ساثال هااآن   مانند این ه بعد از اتمام موضوع یا بعد از تماشای فایلم از دهمیمقرار  

  گویدمیمی  معل «   دهمیمکتبی و هم ش اهی انجام    صورتبه  ارزیابی را هم  کنممی

بهبود کی یه آموزش و یادگیری انجام شود  من با این هادف   باهدف»ارزشیابی باید  

فرایناد یاادگیری اصاالح شاوند  ارزشایابی انجاام   هماان در    هاضع که کمبودها و  

آموزشی خاودم را   هایروش  من توانایی مدیریه کالس  است اده از رسانه و  دهممی

  « دادم  ارتقا  مستمر هایارزشیابیبا همین  

 هاچالش

دساته اصالی  4در  انادکردهآموزش آنالین مطارح   بادررابطهیی که معلمان  هاچالش

ان و تجرباه آماوزدانشان  مشاارکه  آماوزدانش  شارایط  موانا  فنای   گیرندمیقرار  

  یاادگیری اندشاده  روروباهیی کاه معلماان باا آن  هااچالشتماامی    آموزش آنالین 

 اسه   داده  قرار  ریتأرتحهان را آموزدانش



     1401  پاییز /   28شماره   انسانی دانشگاه فرهنگیان؛ علوم    نشریۀ پویش در آموزش    124

 هماۀ  اندشاده روروباهی متعددی در ارتباط باا مساائل فنای هاچالشمعلمان با  

در ناواحی روساتایی  مخصوصااًترنتای این هایسایگنالاه ندارناد و والدین تل ن همر

ضعی  اسه  اگر ایان موانا  فنای برطارف نشاود باه معناای ایان اساه مشاارکه 

ان آمااوزدانشبرخاای از  درنتیجااهلااوب نخواهااد بااود  ان در یااادگیری مطآمااوزدانش

 خوبیباه دهادمیر انجام ت االی ی کاه معلام یادگیری را دنبال کنند و د  توانندمین

 عمل نخواهند کرد  
بارای شارکه  ان آموزدانش شرایطهستند   روروبهچالش دیگری که معلمان با آن  

در شارایط خاارجی هام عوامال عوامال داخلای و هام که  در یادگیری مجازی اسه

  عوامال داخلای مشا التی اساه کاه در محایط خاناه ان دخیل هساتندآموزدانش

  ایان عوامال باعاث تربزرگیا  ترکوچکدر یا برااسه مانند دخاله خواهر   آموزدانش

انی که در حال یادگیری هستند  روی یاادگیری متمرکاز نشاوند  آموزدانش  شودمی

معلم   م آموزش   ان هنگاآموزدانشسایر    هایارازیهپو    هادخالهعوامل بیرونی شامل  

د مسااع آماوزدانشاوقاات وضاعیه خاناه   گااهی  دهممایوقتی درس  »   گویدمی  8

مان »  گویادمی 34معلام   « کنادمی  سروصادا  ترکوچکخواهر یا برادر    مثالًنیسه   

گیری هنگام یااد هاوقهبعای دهم   قرار مثاخیه موردان را آموزدانش   مجبورم اغلب

 « کندمیهسه کمتر   کهاینرا از   آموزشزمان  که  کنندمیصحبه 
دارد  مشاارکه و  ان آماوزدانششارایط رتبااط تنگااتنگی باا کاه ا  چالش دیگری

در  ان آمااوزدانشآموزشاای اسااه  مشااارکه  هااایفعالیهان در آمااوزدانشفعالیااه 

همراه   هایتل ن  و مال یهاینترنتی    بستۀآموزشی با مش التی مثل تهیه    هایفعالیه

باید باه دنباال    معلماسه خوردهگره  یادگیریبرای    ان آموزدانشو همینین اشتیاق  

  گویادمی  1معلام    باشاد     یاادگیریبارای    آماوزدانشیاق  برای ح ا  اشات  حلیراه

ان ابتادا خیلای مشاتاق هساتند اماا پاس از دو مااه احسااس خساتگی آموزدانش»

ری آنالیان یان را با یاادگآموزدانش  کنممیسعی    من»   گویدمی  17معلم    « کنندمی

در   نادکمیماه احسااس خساتگی   1بعد از    آموزدانشکه    بینممیخسته ن نم  زیرا  

  «کنممیآفالین کار   صورتبهکنار آموزش آنالین  گاهی  
 کاه دریی اساه هاچالشتجربه فناوری معلمان در یک محیط آنالین نیز ی ی از  

ی  و تعهادات معلماان و بار وااا  تأکیاد   اندهکرداشاارهباه آن    آموزشی  هایفعالیه
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  گیاردمی  تأریران  آموزدانشبر موفقیه یادگیری آنالین    ITک  توانایی معلمان در در

معلمانی که تجربه تدریس آنالین ندارند و یا در اجرای فناوری و ابزارهای اطالعااتی 

یشان چالش آور اسه زیرا تسلط بر آن ین براانجام یادگیری آنال  معموالً   دارندمش ل

آنالیان  صاورتبهمن هرگاز »   گویدمی  22معلم    ندارند برنامه و محتوای ال ترونیک  

مجبورم یاد بگیارم  اجارای ایان آماوزش بارای مان خیلای  ن اآلاما   امن ردهریس  تد

 «خته چون دانش کافی فناوری ندارم س

 هاحمایت

زشی نیز حائز اهمیه اساه  بادون حمایاه هم اری مناسب مدیران و مسئوالن آمو

هد  اجرای یادگیری آنالین    دستمیاز    و اشتیاق خود را  ن ساعتمادبه   مناسب معلم

  والادین و هم ااران آموزشی را تغییر داده اساه بناابراین حمایاه از   هایاستراتژی

ی حمایه مسئوالن و مدیران آموزشای دارا  تنهانهمدارس امری حیاتی اسه     مدیران 

والادین شارکای  اساه  کننادهکمک کاامالً  زیانحمایاه والادین  اهمیه اسه بل ه  

روناد یاادگیری را پشاتیبانی   ایسهبمیر موفقیه امر یادگیری هستند که  معلمان د

کاه یاادگیری   کنندمیوالدین احساس    که  اندداشتهاذعان    کنندگان مشارکه  کنند   

اده اساه  در آغااز یاادگیری آنالیان  آنالین کی یه یادگیری فرزندانشان را تغییر د

 ساوادکماه  حمایتشان کاهش یافاه    اما بعد از یک مدادندمیوالدین اشتیاق نشان  

دن برخاای والاادین در اساات اده از اینترنااه  محاادودیه در اساات اده از برخاای بااو

 11معلام    اهش هم ااری والادین اساه   مش الت اقتصادی از عوامل کهارسان پیام

  گویادمی 32معلام  «ان و والدین ساواد اینترنتای ندارناد آموزدانشهمه   »گویدمی

اقتصاد   هاآن مختل  اسه  ی ی از    هایپشتیبانیآموزش آنالین  نیاز به  برای انجام  »

 « هاسهخانواده

 انگیزه معلمان

معلماان را دساتخوش تغییار کارده اساه  تغییراتای کاه   هایانگیزهآموزش آنالین  

  اشاتیاق بارای انجاام رخ داد  هاانساان ن بیماری در سبک زنادگی  شیوع ای  خاطربه

انگیازه بااال معلماان  اشتندشغل افراد را نیز تغییر داده اسه  مربوط به    هایفعالیه

آموزش به   هایپیییدگیکه    علهاینبهبرای موفقیه در آموزش امری ضروری اسه   

 وانند بر مش الت غلباه کنناد مجازی بت هایکالسدر  سرعهبهمعلمانی نیاز دارد تا  
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موفقیاه   لام در آماوزشدر پژوهش انگیازه و اشاتیاق مع  کنندگان مشارکهبه بیان  

به آن اشااره   کنندگان مشارکهدارای اهمیه که    ن تۀ   کندمین  تعییان را  آموزدانش

در طول دوره نیز ح   شاود  معلماان   بایسهمیتدریس    ز یانگکردند این اسه که  

ان خود را هنگاام یاادگیری آموزدانشادراک و احساس    توانندمیین ندر آموزش آنال

برای تدریس شده اساه   اشتیاقمنجر به کاهش   رودرروعدم تعامل    بسنجند  همین

یافتاه و صارفاً بارای شان کاهشماه انگیزه 3کنند که بعد از طور بیان میمعلمان این

 27معلام    اناد دادها انجاام میآموزان و آماوزش رانجام تعهدات شغلی ت الی  دانش

باا  مساتقیماً تاوانممیدارم چاون    رودرروبیشتری باه آماوزش    عالقۀمن    »گویدمی

 18معلاام  «ببیاانم  هاااآن ن تعاماال داشااته باشاام  لایت یااادگیری را در اآماوزدانش

تادریس  مستقیماً توانمنمیمن شور و شوق کمتری به تدریس دارم چون   »گویدمی

 «کنم 

 ان آموزانشدعالقه 

باه   باعالقه(   8201   1عالقه به یادگیری جنبه بسیار مهمی از یادگیری اسه )چونگ

نتاای  و  (2016  2هااتی) کندمیه یادگیری افزایش پیدا ب آموزدانشیادگیری  توجه  

(  سه فاکتور مهم باعث ایجاد 2017   3)ایسنانی  گیردمیقرار    ریتأرتحهیادگیری نیز  

از  توجه  هدف و اهمیه یادگیری )چوناگ   اندعبارتکه    شوندیم  عالقه به یادگیری

  یعنای باه آن ددهامیبه موضوعی توجاه زیاادی نشاان   که شخصی(  زمانی  2018

  آیادینمو ناگهانی به وجود    یخودخودبهاسه  عالقه به یادگیری    مندعالقهموضوع  

امار یاادگیری ایجااد   او در  یهامشاارکهو    هااعادتتجارب یادگیرناده     بنا بربل ه  

بسایار نزدی ای باا رتباط  (  همینین  عالقه به یادگیری ا2020   4)نوگروهو  گرددیم

معلماان در جهاه افازایش عالقاه باه  ی ی از راهبردهایی که رد  نیاز به یادگیری دا

بار اهمیاه  تأکیاد؛  اناددادهانجاام  آنالیان    هااییادگیریان در  آموزدانشیادگیری   

معلمان معتقدند برای این ه در آموزش مجازی عالقاه   رایط اسه   یادگیری در هر ش

اهمیه یاادگیری در هار   ان آموزدانشوالدین و    بایسهمیشته باشند   به یادگیری دا

 
1 .Cheung 

2 .Hattie 

3 .Isnani 

4 .Nugroho 
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قبل از انجام فرایند یادگیری صورت گیرد   بایسهمیشرایط را درک کنند  این درک  

ماان قبال از رت اساه  معل ان و والدین قان  شوند که یادگیری یک ضروآموزدانشو  

که باا یاادگیری  دهندیمن را ان خود این اطمیناآموزدانششروع فرایند یادگیری به 

خواهناد شاد و پااداش  ترباهوشو مناسبی را کسب خواهند کرد    یازموردناطالعات  

توساط خاود معلام نیاز درک شاود    بایساهمی  اهمیه یاادگیری  کنندمیدریافه  

داشتند که برای این اه کودکاان مشاتاق باه یاادگیری بااقی   اذعان   طوراینمعلمان  

  کردنادمیان منتقل آموزدانشبه اهش پیدا ن ند  این م هوم را ک شان عالقهبمانند و 

 قابل انجام اسه«  ییهرجاگیری در یاد»

 گیرینتیجهو  بحث .3

از شیوع بیماری کرونا  تمامی کشورهای جهان مجباور شادن بارای   ماه  چندپس از  

نناد  آنالین است اده ک هایآموزشآموزش و قط  نشدن روند یادگیری از   سازیپیاده

یااادگیری باادون  یهاااطیمحآمااوزش   وز حاااز فناااوری در  یریااگبهرهبااا افاازایش 

ین در شارایطی کاه آنال  یهاآموزشزمانی و م انی ایجاد شده اسه     یهاهیمحدود

نیساه  بسایار م یاد و   ریپایان ام ام ان حاور معلم و فراگیر در یک کالس درس  

یری بر عمل ارد معلماان و کی یاه این تغییر سیستم آموزش و یادگکاربردی اسه   

مجریاانی کاه  عنوان باهمعلمان  یهادگاهیدبررسی تجربیات و گیاشه     تأریرآموزش  

ن ام آموزشی هساتند  از اهمیاه بااالیی برخاوردار  دارای جایگاه بسیار حساسی در

ایجااد  یمیتعمقابالنتاای   تواندینممحدودی از معلمان    نمونۀسی  اسه  اگرچه برر

ایان راه ارها مناسب خواهد بود   پنهان موضوع و ارائه یهاهیالاما در شناسایی کند   

 بایساهمیآنالیان  هاایآموزشکاه معلماان معتقدناد بارای   دهدمیپژوهش نشان  

دولاه  مادارس   ازجملاه  ن عاان یذ هماۀآموزشی نیز تغییار کناد و   هایاستراتژی

هم باشند تا اهداف یادگیری آنالیان اجتماعی  والدین و مدیران در کنار   هایسازمان 

فقیاه آماوزش در معلماان مو زعمبهیک برنامه درسی ملی محقک کنند    را مطابک با

 هاایآمادگیکردند کاه    تأکیدهمینین  این شرایط به تعامل بیشتری نیازمند اسه   

 هاایآموزشارفیه اینترنه  دسترسی به اینترنه بارای حمایاه از   ازجملهفناوری  

انجاام شاده بار نباود  یهااپژوهشاسه که سایر  یدر حالاین روری اسه   آنالین ض

دیگار  آماوزش   ن تاۀ   انادکرده  دیتأکمجازی    یهاآموزشالزم جهه    یهارساخهیز
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رایط روحای شا ان تن ایم شاود آماوزدانشباا شارایط و نیازهاای   بایسهمیآنالین  

گیر کارده اساه و نیازهاای را در  آموزان دانشو    هاخانوادهدر دوران کرونا    آمدهشیپ

ای باه ایان شارایط و نیازها ساهیبایمآموزش مجاازی که    مت اوتی را ایجاد ساخته

تدوین مطالب آموزشی برای آموزش آنالیان نیازمناد وقاه و  ایجاد شده پاسخ دهد  

تولید محتوای مناسب برای آموزش مجاازی بسایار   تالش و تمرکز بیشتر معلم اسه

سات اده از د تالش بیشتر اسه و همین امر در کنار عادم داناش ازمان بر تر و نیازمن

قرار داده اسه  خستگی ناشی  ریتأرتحهن را نیز  ال ترونی ی  انگیزه معلما  یهابرنامه

ایان در   کنند  چندبرابر سبب شده اسه گاهی معلمان فقط رف  ت لی  یهاتالشاز  

رای تادریس در فااای الزم با  هاایآموزشحالی اسه که معلماان اذعاان داشاتند  

تادریس  هاایروشاهداف  محتوا و   بایسهمیک معلم    یاند ردهمجازی را دریافه ن

ساوم اهمیاه نقاش  ن تاۀخود را اکنون با محیط یادگیری جدیاد هماهناگ کناد  

ا درک کنند تا بتوانند به فرزندانشان برای والدین اسه  والدین باید آموزش مجازی ر

کمک کنند  این در حالی اساه کاه باا درک ن اردن ایان   یادگیری مطالب آموزشی

شاده اساه و راهبردهاای  ترپیییادهدین  وضعیه آموزش مجازی وضوع توسط والم

در  امرارمعااش دغدغۀ   رودنمی  پیشآموزشی مطابک با آنیه معلم تعیین کرده اسه  

قتصادی کرونا بیشتر از گیشته شده اسه و به همین دلیل مش الت ا  یریگهمهایام  

باه والادین در   ییهااییراهنماارائه    را درگیر ساخته اسه   هاخانواده  شیازپشیبنیز  

مجازی حمایاه   یهایریادگیخصو  این ه چگونه و تا چه میزان فرزندانشان را در  

ان در آماوزدانشدیگار  مشاارکه    ن تۀ   کند  مثررترآموزش آنالین را    تواندیمکنند   

ان آمااوزدانشاد معلمااان انگیاازه و مشااارکه ه  بااه اعتقامجااازی اساا هااییادگیری

از  هااآن عالقه  ماه چندیش یابد  این در حالی اسه که پس از گیشه افزا  سهبایمی

 رخاطباهان بل ه انگیزه خاود معلماان آموزدانشانگیزه و اشتیاق   تنهانه   رودمیمیان  

امار کی یاه آماوزش  اساه و هماین یافتهکاهشاشاره شد   هاآن یی که به هاچالش

 آماوزان دانشانجاام شاده  اکثار    یهااوهشپژنتای     بنا برمجازی را کم کرده اسه   

معتقدند یاادگیری در  هاآن   دانندیم  کنندهخستهو    آورکسالهآنالین را    یهاآموزش

 اسه   شتریبو لیت   تربجیاکالس درس و در کنار همساالنشان  
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