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  چکیده
شهر  یینگرش معلمان مقطع ابتدا یپژوهش حاضر با هدف بررس

آموزش  يکرونا برا روسیو هايچالش وها فرصت ةزاهدان دربار
 یمتوال ختهیآم قیاز روش تحق يگیربهرهدر مدارس با  يمجاز

 قی)، انجام گرفته است. از طرکمی -  یفی(ک یناهمزمان اکتشاف
نفر از  120 نینامه بپرسش عیتوزمعلم با تجربه و  10مصاحبه با 

 يآورجمع یمو ک یفیهاي کاطالعات و داده ییمعلمان مقطع ابتدا
با  یفیها در بخش کداده لیو تحل هیو تجز يآورجمع ةوی. شدیگرد

شامل سه مرحله (باز،  ن،یاشتروس و کورب ياستفاده از روش کدگذار
 يگردآور زپس ا زین ی) انجام شد. در بخش کمیو انتخاب يمحور
 ه،یمصاحبه اول جینتا قیمحقق ساخته که از طر ۀنامها با پرسشداده

بود، با روش آمار  دهیرس دییآن به تأ ییایو پا ییمحتوا ییو روا ساخته
 ج،نتای طبق. شد انجامها داده لی) تحلی(درصد و فراوان یفیتوص
و خرد مطرح و  یانمی کالن، سطح سه درها فرصت وها چالش
 يداشتن تفکر راهبردن ،هايشد. در سطح کالن چالش يندبطبقه
 فناورينامطلوب، ضعف  يگذارتاسیس زان؛یرو برنامه رانیمد

هاي يچالش ضعف فناور یانیناکارآمد؛ در سطح م تیریو مد یآموزش
عمل و برهم خوردن بودجه  يشده، نداشتن استقالل و آزاد یمعرف
از نظر  نی. همچندیمطرح شده و در سطح خرد حاصل گرد يبند

را در سطح کالن (فراهم  هایینا فرصت روک وعیمشارکت کنندگان، ش
و توجه به  يراهبرد يریزبرنامهتوجه به داشتن  ر،ییتغ ۀنیکردن زم
برابر  ی(خلق فرصت آموزش یانیسطح م ،يهاي برخط و مجازآموزش

  ) و سطح خرد به دنبال داشته است.دیجد یآموزش يو خلق نوآور
  

  کلیدي گانواژ
  .ختهیروش آم ،ينا، آموزش، مجازروک

Abstract 
The aim of current research was to investigate the atti-
tude of elementary school teachers in Zahedan towards 
the opportunities and challenges that the corona virus 
has created for virtual education in schools by using a 
series of mix exploratory research methods (qualita-
tive-quantitative). Qualitative and quantitative infor-
mation and data were collected through interviews with 
10 experienced teachers and distributing questionnaires 
among 120 primary school teachers. In the qualitative 
section, collection and analysis of data were performed 
using the coding method of Strauss and Corbin, includ-
ing three steps (open, axial and selective). In the quan-
titative section, after collecting the data by using a 
researcher-made questionnaire whose content validity 
and reliability were confirmed through the results of 
the initial interview, the data were analyzed by descrip-
tive statistics (percentage and frequency). According to 
the results, challenges and opportunities were dis-
cussed and classified into three levels: macro, medium 
and micro. At the macro level, challenges of lack of 
strategic thinking among managers and planners, unfa-
vorable policy, poor educational technology and ineffi-
cient management were achieved. At the medium lev-
el, the challenges of the weakness of the technologies 
introduced, the lack of independence and freedom of 
action, and the disruption of the proposed budget were 
achieved. In addition, From the participants' point of 
view, the incidence of corona virus has provided op-
portunities at the macro level (providing a context for 
change, attention to strategic planning and attention to 
online and virtual education), at the medium level (cre-
ating equal educational opportunity and creating new 
educational innovation) and at the micro level (family, 
students and teachers). 
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  مقدمه
آموزش عالی و آموزش و پرورش در نیمسال دوم تحصیلی 

رو شدند که ناشی از اعالم وضعیت با شرایط دشواري روبه
گیري ویروس کرونا و فوق العاده در کشور به دلیل همه

وزارت علوم، تحقیقات ( بود COVID-19 گسترش بیماري
ویروسی زیادي در جهان هاي عفونت). 1399و فناوري، 

نفر را ها که سازمان بهداشت جهانی و میلیوناند ر شدهپدیدا
ال ( ثیر خود قرار داده استأدر سراسر جهان تحت ت

ویروس کرونا به عنوان یک خطر براي ). 2016، 1هزمی
شود که به عنوان بزرگترین سالمت عمومی شناخته می

واگیردار بعد از شیوع سندرم تنفسی هاي فاجعه شیوع بیماري
س وانگ و ( شودشناخته می 2003سال در  2سار
گسترش سریع و همه گیري ویروس  ).2020، 3همکاران

ماه باعث مرگ تعداد زیادي از  دوکرونا به طوري که در 
واتسون و ( نشان از قدرت این ویروس است ،شدها انسان
ویروس کرونا در ووهان رخ داده است و ). 2020، 4فریمن

). 2020، 5انگ و دوآنی( یک بیماري عفونی نوظهور است
را ها ویروس کرونا عالوه بر این که سالمت جسمی انسان

اندازد، اثرات روانی جبران ناپذیري را بر جوامع به خطر می
به  ،کند. کرونا باعث ایجاد اضطراببشري تحمیل می

ال رابیاه و ( شودخصوص در کشورهاي آسیب دیده می
یاري از کشورها آرامش اجتماعی در بس). 2020، 6همکاران
چن، ژانگ، جو و ( ثیر این ویروس قرار گرفته استأتحت ت
پس از شیوع ویروس کرونا، کشور چین ). 2020، 7هی

نخستین کشوري بود که دولت آن به منظور کاهش و مقابله 
با شیوع این بیماري دستور به تعطیلی مدارس داد و در ایران 

کرونا، وزارت از اواخر ماه فوریه و پس از گسترش شیوع 
علوم و وزارت آموزش و پرورش به صورت متوالی دستور به 

و مدارس دادند تا پس از تعطیالت سال ها تعطیلی دانشگاه
نوروز) شاید شیوع بیماري روند کاهشی داشته باشد و ( جدید

ژانگ و ( را آغاز کنندها بتوانند مدارس و دانشگاه

                                                
1. Al-Hazmi 
2. SARS 
3. Wang et al 
4. Weston & Frieman 
5. Yang & Duan 
6. Al-Rabiaah et al 
7. Chen, Zhang, Ju, & He 

دهاي اقتصادي، با در نظر گرفتن پیام). 2020، 8همکاران
گیري این ویروس در همه ارکان اجتماعی و فرهنگی همه

زندگی مردم جهان، یکی از کارکردهاي ملی که به شدت از 
وزارت علوم، ( بحران کنونی اثر پذیرفته؛ آموزش است

). چرا که به دلیل رعایت 1399تحقیقات و فناوري، 
آموزشی هاي اجتماعی، از اوایل اسفندماه نظام گذاريفاصله

کشور در بخش آموزش و پرورش و آموزش عالی به نوعی 
 ها برايدانشگاه و مدارس تعطیلی آغاز اند. ازتعطیل شده

 اجراي و تدوین دغدغۀ بیماري، این حذف به کمک
 در و منزل ها درآموزش تداوم براي هاي تحصیلیبرنامه
هاي نظام چالش بزرگترین به خانگی قرنطینۀ شرایط
 عالی آموزش هم و پرورش و آموزش هم عنیی آموزشی
 ما کشور در تنها نه دغدغه و چالش این .است شده تبدیل
 به است، بوده مطرح جهان کشورهاي و همه براي بلکه
 سازمان نظیر یالمللبینهاي سازمان و نهادها اي کهگونه

 تدوین براي تکاپو به هم 10یونیسف و 9جهانی بهداشت
 و آموزشی راهنماهاي ها ولعملدستورا و درسی برنامه
هاي اند. یکی از برنامهشده وادار شرایط این براي تربیتی

بسیار مهم و جدي که از سمت آموزش و پرورش و 
همچنین آموزش عالی مطرح و انجام شد، بحث آموزش 

یا همان آموزش از طریق فضاي مجازي است.  11الکترونیک
طه توجه خود را از امروزه دنیاي آموزش و پرورش نقچنانکه 

تدریس به یادگیري معطوف کرده است و چنین رویکردي با 
آوري غنی توجه به دانش گسترده فناوري اطالعاتی و فنی

فتحی، کرد نوقانی، یعقوبی و رشید، ( آیدبه دست می
آموزشی مبتنی بر فضاي مجازي در سال هاي روش). 1398
 -یاددهی از سوي یونسکو به عنوان مؤثرترین روش 2005

هاي کسب شده در این یادگیري معرفی شده است. تجربه 
تواند با زمینه بسیار مفید است و آموزش و پرورش دیگر نمی

مدل قبلی به نحو مطلوبی به آموزش بپردازد و باید تغییرات 
ساختاري و دیجیتالی را در سرلوحه و اولویت کاري خود قرار 

کند؛ بنابراین در شرایط  دهد و در سراسر کشور آن را فراگیر
ایجاد بحران، مانند شیوع بیماري کرونا در جهان و ایران و 

هاي تعطیلی طوالنی مدت مدارس ضرورت توجه به آموزش
                                                
8. Zhuang et al 
9. The World Health Organization 
10. UNICEF 
11. E-Learning 
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 شودمجازي و الکترونیکی بیش از پیش احساس می
). حتی سازمان بهداشت جهانی هم طبق 1399سلیمی، (

دور مانند رادیو،  اعالم کرده است که آموزش از راهاي بیانیه
ادامه هاي پادکست، تلویزیون و آموزش برخط از بهترین راه

گیري در ). در شرایط کنونی همه2020، 1بندر( آموزش است
آموزان را به جهان، آموزش برخط دسترسی بسیاري از دانش

هاي پیش رو هم میزان آورد و در سالآموزش فراهم می
مایداس، بورنه ( یافت افزایش خواهد گماناین دسترسی بی

با توجه به مشکل ایجاد شده در بنابراین ). 2009، 2و باکسیج
سیستم آموزشی جهان، آموزش مجازي، بهترین راه آموزش 
است چرا که این نوع از آموزش سالهاست که در حال رشد 
است و فرصت جدیدي را براي معلمان، دانشجویان، 

ت آموزشی فراهم ریزان آموزشی و مؤسسااستادان، برنامه
البته باید در نظر ). 2009مایداس و همکاران، ( آوردمی

داشت که تدریس به صورت مجازي براي معلمان، استادان 
و مراکز آموزشی مشکالتی از جمله ناآشنایی با فناوري 

ماگیو، ( هایی ناشناخته را به وجود آورده استجدید و چالش
ی که از طریق در پژوهش). 2018، 3دالی، پرات و تاره

آموزش بهداشت در  به بررسی تأثیر 4آموزش گسترده برخط
هاي عفونی نوظهور کشورهاي در حال توسعه با بیماري

پرداختند، دریافتند که روش آموزش مجازي و برخط عالوه 
ها، آموزش کامل بر تأثیر مفید بر بهداشت، به کاهش هزینه

 ه داشته استو افزایش دسترسی کاربران به محتوا را همرا
صالحی  تحقیق نتایج). 2018، 5لیاناگاناواردانه و آبوشادي(

از آموزش  نشان داد که)، 1398( نژاد، درتاج، سیف و فرخی
براي ارتقاي را ساخت نقشۀ ذهنی  ،افزارمبتنی بر نرم

عملکردهاي شناختی از جمله سرعت پردازش اطالعات 
  دهد.فزایش میآموزان ادانش

با هدف بررسی  2002در سال  6ندايدر پژوهشی که ک
آموزش سنتی و آموزش از راه دور دانشجویان بهداشت 

آموز و معلم انجام داد، دریافت که زمان ارتباطی بین دانش
در آموزش با فاصله بهتر از زمان ارتباطی با محوریت کالس 

 است بومی زیست مجازي اما فضاي). 2020است (کنداي، 
                                                
1. Bender 
2. Mayadas, Bourne, & Bacsich 
3. Maggio, Daley, Pratt, & Torre 
4. Massive Open Online Courses 
5. Liyanagunawardena & Aboshady 
6. Kennedy  

 فرهنگ و حاکم اندیشۀ خود، زایندةف توسعۀ با زمانهم که
 و اندیشه تولید جریان. کندمی منتشر نیز را آن با ممزوج
 غلبه کاربر بر مجازي، فضاي از حاصل هاي تمدنیپویایی
 یا متکامل متحول، را او هویت تواندمی و کندمی پیدا

 موانع مجازي فضاي دیگر، منظري از لکن. کند متزلزل
 و دهدمی کاهش وحی پیام جهانی غابال در را واقعی فضاي
 تصویري، مختلف اشکال در آن،هاي نماد تنوع به دلیل
 و کالمی بیان قاصریت از مشابه موارد وها آواتار پویانمایی،
 و دین تبلیغ در نظیري کم فرصت و کاهدمی نوشتاري
 کرده فراهمها انسان ادراکی تکامل در وحی کالم پردازش

) در 1398( ادي، شکري و پاکدامناست. شریفی، فتح آب
پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که آموزش 

تواند جایگزین مناسبی براي آموزش الکترونیکی می
 و تحصیلی ایام و کرونایی وضعیت حضوري باشد. مقارنت

 و آموزاندانش تا همۀ است شده سبب تحصیل ادامه به نیاز
 روي برخطهاي کالس و مجازي فضاي به دانشجویان

هاي شبکه طریق از را خود آموزشیهاي برنامه و بیاورند
 و استقبال از حد این. کنند دنبال اینترنت یا و اجتماعی
پدر و  و مسئوالن تنها نه که است آن دهندةنشان وابستگی
 نیستند، بلکه بر مخالف اینترنت از استفاده با مادرها
دارند؛ بنابراین  راصرا و تأکید مجازي فضاي از برداريبهره

. کرد منع نمی توان کسی را نسبت به استفاده از اینترنت
 فضاي شدگیرها و طرفی از حضوري تحصیل محدودیت
 همگان که دارد پی در را نگرانی این دیگر، طرف از مجازي

 مجازي فضاي اي بهبهانه هر به نوجوانان و جوانان ویژه به
 وابستگی توجیه براي مستمسکی نیاز این و آورند روي
 کردن به فضاي مجازي شود. بدیهی است منع خود بیشتر
 و پیچیده مجازي کار فضاي از استفاده به نسبت آنان

). با توجه به شرایط بحرانی 1399بیات، ( است دشواري
ایجاد شده از زمان شیوع ویروس کرونا بر نظام آموزشی 

که  کشور و به تبع آن آموزش و پرورش کشور مجبور گردید
هاي مجازي و بر خط برود؛ بنابراین محقق به سراغ آموزش

ها و بر آن شد که به بررسی نگرش معلمان در زمینۀ چالش
  هاي ایجاد شده در زمینه آموزش مجازي بپردازد.فرصت
  

  سؤاالت تحقیق
هاي ایجاد . وضعیت نگرش معلمان ابتدایی دربارة چالش1

  شده از آموزش مجازي چگونه است؟
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هاي ضعیت نگرش معلمان ابتدایی دربار فرصت. و2
  ایجاد شده از آموزش مجازي چگونه است؟

  
  روش پژوهش 

روش تحقیق حاضر روش آمیخته متوالی ناهمزمان 
اکتشافی بوده است. در این رویکرد در بخش کیفی با 
بررسی اسناد باالدستی و تحقیقات گذشته و همچنین 

ر بخش کمی با انجام مصاحبۀ نیمه ساختاریافته و د

نامۀ محقق ساخته بر اساس بررسی اسناد استفاده از پرسش
ها، مسئله تحقیق پیگیري شده و مدارك و تحلیل مصاحبه

   است.
  

  جامعۀ آماري و نمونه
ها ده نفر از معلمان با تجربه مقطع در بخش مصاحبه

ابتدایی شهر زاهدان به صورت هدفمند از پنج نوع مدرسه 
عشایري، استثنایی، هیئت امنایی و  استعداد درخشان،

دولتی انتخاب شدند. افرادي که اطالعات جامعی در زمینۀ 
مسئلۀ پژوهش دانشگاه و آشنایی کامل با مفهوم 

توانستند اطالعات اند و میریزي راهبردي داشتهبرنامه
ارزشمندي را در اختیار پژوهشگر قرار دهند، گزینش شدند. 

حاصل شده از بخش کیفی در به منظور اینکه اطالعات 
تري از معلمان مورد آزمون قرار بگیرد، جامعۀ وسیع

تدوین ها اي محقق ساخته برگرفته از مصاحبهنامهپرسش
ي اجتماعی گذارفاصلهها با توجه به وجود نامهشد. پرسش

نفر از معلمان به صورت  120به صورت الکترونیکی براي 
نامه پرسش 83د تصادفی ساده ارسال گردید که حدو

  بازگشت داده شد. 
  

  هاابزار گرد آوري داده
با توجه به گستردگی موضوع و ماهیت آن، عالوه بر 
تحلیل اسناد و تحقیقات گذشته، روش مصاحبه عمیق نیمه 

ترین انواع از معمول یکعمیق) به عنوان ی( ساختاریافته

 های براي گردآوري دادهاجتماع یِفیک قاتیمصاحبه در تحق
 ییدو حد نها نیمصاحبه ب نیا استفاده شده است.

که در آن از تمام  ردیگو بدون ساختار قرار می افتهیساختار
اما آنها آزادند که  ؛شودمی دهیپرس یمشابه تاالسؤ افراد

 تیمسئول .ارائه دهند لندیکه ما یقیپاسخ خود را به هر طر
. در تمحقق اس باآنها  يبندها و طبقهپاسخ یرمز گردان

گویه در  55ساخته با نامۀ محققبخش کمی نیز پرسش
ها بر اساس گویه در بخش فرصت 28ها و بخش چالش

بررسی اسناد و مدارك و کدهاي مستخرج از مصاحبه، 
گذاري شد. روایی طراحی و به شیوه طیف لیکرت نمره

نظران گیري از نظرات صاحبنامه با بهرهمحتوایی پرسش
ستان و تطابق با اسناد تأیید شد و آموزش و پرورش ا

هاي آن نیز با ضریب نامه و زیر مقیاسپایایی پرسش
بیانگر  1آلفاي کرانباخ، محاسبه شده است. جدول شماره 

  نامه است.ضرایب پایایی پرسش
  

  نامهها و ضرایب پایایی عوامل تشکیل دهنده پرسشمقوله. 1جدول 
آلفاي   هايمقوله  هاچالش

آلفاي   هامقوله  هاشچال  کرونباخ
آلفاي   هامقوله  هاچالش  کرونباخ

  کرونباخ

سطح 
  کالن

نداشتن تفکر 
  71/0  راهبردي

  سطح
  میانی

ضعف فناوري 
  68/0  معرفی شده

  سطح خرد

  83/0  خانواده
گذاري سیاست

نداشتن استقالل و   78/0  نامطلوب
  89/0  معلمان  71/0  آزادي عمل

ضعف فناوري 
وردن برهم خ  67/0  آموزشی

بندي مطرح بودجه
  شده

  78/0  آموزدانش  72/0
  74/0  مدیریت ناکارآمد

آلفاي   هامقوله  هافرصت
آلفاي   هامقوله  هافرصت  کرونباخ

آلفاي   هامقوله  هافرصت  کرونباخ
  کرونباخ

سطح 
  کالن

فراهم شدن زمینه 
  79/0  تغییر

  سطح میانی

تأمین فرصت برابر 
  85/0  آموزشی

  سطح خرد

  76/0  وادهخان
توجه به داشتن 

فرصت ایجاد خلق   81/0  ي راهبرديریزبرنامه
  84/0  معلمان  80/0  نوآوري آموزشی

توجه ویژه به آموزش 
  87/0  آموزاندانش    76/0  مجازي
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  ها تجزیه و تحلیل داده
به ها در بخش مصاحبه، بعد از ضبط و تفکیک متن مصاحبه

اي باز استخراج شوند. با عناصر داراي پیام، تالش شد کده
به نقل از  ؛1990( ي از روش اشتروس و کوربینگیربهره

) در مرحلۀ کدگذاري اولیه، مفاهیم اولیه 1389پایدار، 
ها ظهور یافت و در مرحلۀ بعد در کد گذاري برگرفته از داده

بزرگتري قرار گرفتند. هاي ثانویه، مفاهیم مشترك در مقوله
هاي بزرگ نیز در قالب دستهها سپس سعی شد مقوله

گذاري  مفهومی طبقه بندي شوند. در مرحلۀ دوم که کد
بندي هاي بزرگ دستهها در قالب خوشهمحوري است، مقوله

هاي به دست آمده پرداخته شد. در به مقایسه مقوله و سپس
نتایج  SPSSبخش کمی با استفاده از برنامه آماري 

  تحلیل صورت گرفت. فراوانی و درصد) تجزیه و( توصیفی
  
  هایافته

وضعیت نگرش معلمان ابتدایی دربارة سوال اول: 
  هاي ایجاد شده از آموزش مجازي چگونه است؟چالش

) 2 جدول( ها در بخش کیفیاز تجزیه و تحلیل مصاحبه
کد در مرحلۀ کدگذاري محوري و در مرحلۀ  10کد باز ،  55

  ها در بخش کیفیهاي مطرح شده حاصل از مصاحبهچالش .2جدول 
  هاچالش

سطح 
  کالن

نداشتن تفکر 
  راهبردي

  نبود ادراك و باور مشترك رهبران و دولت مردان کشورهاي مختلف از مسائل کره زمین
  گیري عقالیی در نظام آموزشی کشورهاضعف ساختار تصمیم

  هاها و طرحو خطی مدیران نظام آموزشی در زمینۀ برنامه نگرش جزمی
سیاستگذاري 

  نامطلوب
  ...و اقتصادي و سیاسی و هاي اجتماعیبحران با مواجهه براي بودجه اختصاص در خصوص به پرورش و آموزش نبودن اولویت در

  هاي آموزشی و درسیریزيسویه در برنامهوجود نظام آموزشی متمرکز و یک
  باالدستی اسناد در بحرانی مواقع براي کاربردي نکردن راهکارهاي ارائه

ضعف 
تکنولوژي 
  آموزشی

 مخصوص شبکه نبود و پرورش و آموزش بهاي چندگانه و وقت تمامهاي شبکه اختصاص در) تلویزیون( ملی رسانه کارآمد نبود مدیریت
  بحران از پس دوران و ویروس کرونا اندور در تحصیلیهاي برنامه مدیریت براي پرورش و آموزش
  کشورها همه در اطالعات فناوري مناسب زیرساخت نبود
  اینترنتی خدمات باالي هزینۀ و پایین سرعت و جامعه اینترنتیهاي ساخت زیر نبودن آماده

مدیریت 
  ناکارآمد

   و کارآمد قوي مدیریتی سیستم نبود
  پرورش و آموزشاي هطرح صحیح اجراي بر نظارت نبود  

  آموزشی يریزبرنامه منظم و مشخص رویه یک از پیروي نکردن
  کشور آموزشی نظام در بحران مدیریت نبود

 نظیر بحران با مواجهه شایستههاي ایده از بسیاري حذف و آموزشی نظام خرد و کالن سطوح مدیریتی و انسانی نیروهاي با ناکارآمد برخورد
  ویروس کرونا

سطح 
  میانی

ضعف 
فناوري 

  معرفی شده

  ملیهاي رسانه و تلویزیون طریق ازها آموزش بودن طرفه یک
  پرورش و آموزش طرف از شده معرفیهاي رسان پیام نبودن اعتماد مورد

  مجازي آموزش طریق از درسی مطالب همۀ کامل انتقال ممکن نبودن
 دیده آموزش را تدریسهاي شیوه که معلم نظارت با و کالس در باید ابتدایی آموزدانش( ابتدایی مقطع براي مجازي آموزش بودن مشکل
  ).ببیند آموزش

نداشتن 
استقالل و 
  آزادي عمل

  مدیریت متمرکز و وجود سیستم دستوري در نظام آموزشی کشور
  مشارکتی گیريیا تصمیم گیريتصمیم حق نداشتن
  اقتصادي در شرایط کرونا و آموزشی ي،ادار نظام بین در سردرگمی ایجاد

  هاي گوناگون و نامناسب به آموزش و پرورش و اصرار بر انجام آن بدون در نظر گرفتن کاربردي بودن طرحابالغ طرح

برهم خوردن 
بودجه بندي 
  مطرح شده

  دقیق نظارت نبود و مجازي آموزشهاي گروه در آموزاندانش حضور از انگاري واقعیت و سنجی صحت ممکن نبودن
  مجازي فضاي در معلمان عملکرد و تدریس روي پرورش و آموزش درست و دقیق نظارت نبود

  تحصیلی پیشرفت وها آزمون آموزشی، محتواي ارائه نتایج از دقیق بازخورد ممکن نبودن
  گوناگون تحصیلی مقاطع در درست ارزشیابیهاي شیوه نبودن مشخص

  پزشکی علومهاي رشته برايها کلینیک وها آزمایشگاه و البراتور در حضور عملی، دروس گزاريبر امکان نبود

سطح 
  معلمان  خرد

  برخطهاي تدریس از استفاده سوء از معلمان نگرانی
  مجازي فضاي به نسبتها خانواده اطالعیبی و سواديبی دلیل به آموزاندانش و آموزگاران بین موثر و مفید نبود ارتباط

  درسی محتواي با متناسب آموزشی فضاي سازيشبیه ممکن نبودن
  فرزندان همه براي آندرویدهاي گوشی تأمین در) عشایري و شهري؛ روستایی( هاخانواده) میانگین( ضعیف مالی قدرت
 درسی کتب بنديهبودج وها سرفصل نرسیدن اتمام به

 مجازي آموزش طریق از درسی بمطال همه کامل انتقال ممکن نبودن
  مجازي فضاي طریق از آموزش فراگیري در آموزاندانش گوناگونهاي استعداد به توجه نکردن
  خوانی گفتار در آموزاندانش این خاص مشکالت دلیل به ناشنوایان براي مجازيهاي آموزش تاثیر نداشتن

  الزم بازخوردهاي دریافت نکردن و واناشن آموزدانش و معلم بین طرفه دو رابطۀ نبود
  )است برزمان بسیار که( معلمان الکترونیکی محتواي تهیۀ لزوم
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و خرد حاصل  کدگذاري انتخابی هم به سه سطح کالن، میانی
 گردید.

شود، بر اساس مالحظه می 2طور که در جدول همان
هاي ایجاد شده در زمان شیوع کرونا در الشدیدگاه معلمان، چ

ها در بندي است. چالشآموزش مجازي در سه سطح قابل طبقه
گذاري نامطلوب، سطح کالن، نداشتن تفکر راهبردي، سیاست

ضعف فناوري آموزشی و مدیریت ناکارآمد معرفی شده است. در 
سطح میانی ضعف فناوري معرفی شده، نداشتن استقالل و 

ل و برهم خورد بودجه بندي مطرح شده و در سطح آزادي عم
آموز و خانواده مطرح ها در حوزة معلمان، دانشخرد چالش

  گردید. 
نامه تهیه و رسشها را در قالب پاین یافتهدر بخش کمی، 

تري از معلمان توزیع گردید تا مشخص شود یعدر بین جامع وس
ق هستند. آنان تا چه اندازه با این مفاهیم حاصل شده مواف

   هاي حاصل از بخش کمی است.) گویاي یافته3( جدول
 

  

  آموزدانش و مدرس بین چهره به چهره ارتباط نبود  

  آموزدانش
  

  همساالن با تعامل و اجتماعی روابطهاي زمینه در آموزاندانشهاي مهارت کاهش
  .آموزاندانش و معلم نبی عاطفی ارتباط نبود
  مجازي فضاي در درسی موضوع با آموزاننداشتن دانش تمرکز
  دروس مرور نکردن و تکرار علت به آموزاندانش یادگیري کاهش

  حضوريهاي کالس اندازه به الزم به درس توجه نکردن
  هم با آموزاندانش ارتباط شدن گسسته
  به خاطر بالتکلیفیها خانواده و آموزاننشدا در نگرانی و اضطراب ایجاد

  )دور راه از آموزش فضاي نگرفتن جدي( والدین با درسی امور در فرزندان خود نکردن همکاري

  خانواده

   هوشمند بصري و سمعی امکانات اعم از روستایی و عشایري) به( خانواده اعضاي نداشتن همۀ دسترسی
  خانه در خود فرزندان آموزش برايها خانواده از بسیاري الزم مهارت نداشتن
  )دیگرهاي مشغله یا آموزشهاي شیوه از نبودن آگاه سوادي، کم علت به( درسی تکالیف انجام براي فرزندانشان همراهی درها خانواده ناتوانی
  هابچه یفلط روحیه به توجه نکردن وها خانواده بعضی در روانیهاي تنش و عصبی فشارهاي ایجاد
  مجازي فضاي به نسبتها خانواده اطالعی بی و سوادي بی دلیل به آموزاندانش و آموزگاران بین مؤثر و مفید ارتباط نبود

  خانگیهاي آموزش در ارتباط برقراري روش با والدین آشنا نبودن
  نفرزندانشا دسترس در اینترنت و تلفن همراه گرفتن قرار از والدین نگرانی
  تلویزیون و مجازيهاي آموزش در ناشنوا آموزاندانش با متناسبهاي آموزش نبود
  گرفتن آزادي عمل معلم)( آموزدانش – معلم رابطۀ در درسی محتواي و مفاهیم انتقال و تدوین نحوة در دستوري مدیریت رسوخ

  ها در بخش کمیهاي حاصل از تجزیه و تحلیل دادهیافته .3جدول 
کامالً موافق     هاچالش

مخالف  کامالً  تا حدودي  تا موافق
کامالً موافق     هاچالش  تا مخالف

کامالً مخالف   تا حدودي  تا موافق
  تا مخالف

ور مشترك رهبران و نبود ادراك و با
مردان کشورهاي مختلف از دولت

  مسائل کرة زمین
هاي رسانپیام نبودن اعتماد مورد  %8/9  % 9/15  % 4/74  درصد

 و آموزش طرف از شده معرفی
  پرورش

  % 7/24  % 4/28  % 9/46  درصد
  20  24  39  فراوانی  8  13  62  فراوانی

گیري عقالیی در ضعف ساختار تصمیم
  شورهانظام آموزشی ک

 همه کامل انتقال ممکن نبودن  % 9/4  % 6/14  % 5/80  درصد
 آموزش طریق از درسی مطالب
  مجازي

  % 8/7  % 5/2  % 8/88  درصد
  8  2  73  فراوانی  4  12  67  فراوانی

نگرش جزمی و خطی مدیران نظام 
  هاها و طرحآموزشی در زمینۀ برنامه

 رايب مجازي آموزش بودن مشکل  % 3/7  % 7/31  %61  درصد
  ابتدایی مقطع

  % 3/1  -  % 7/98  درصد
  1  -  82  فراوانی  6  26  51  فراوانی

 به پرورش و آموزش نبودن اولویت در
  بودجه اختصاص در خصوص

مدیریت متمرکز و وجود سیستم   % 4/2  % 9/4  % 6/92  درصد
  دستوري در نظام آموزشی کشور

  % 7/13  % 20  % 3/66  درصد
  11  17  55  فراوانی  2  4  77  فراوانی

سویه وجود نظام آموزشی متمرکز و یک
  هاي آموزشی و درسیریزيدر برنامه

یا  گیريتصمیم حق نداشتن  6/13  %1/11  % 3/75  درصد
  مشارکتی گیريتصمیم

  % 4/7  % 6/8  % 84  درصد
  6  7  70  فراوانی  11  9  65  فراوانی

 براي کاربردي ندادن راهکارهاي ارائه
 االدستی ارائهب اسناد در بحرانی مواقع

 مواقع براي کاربردي ندادن راهکارهاي
  باالدستی اسناد در بحرانی

 اداري، نظام بین در سردرگمی ایجاد  % 1/6  % 6/8  % 2/85  درصد
  اقتصادي در شرایط کرونا و آموزشی

  % 8/3  % 3/10  % 9/85  درصد

  4  10  69  فراوانی  5  7  71  فراوانی
 ملی رسانه کارآمد مدیریت نبود

 تمامهاي شبکه اختصاص در) یزیونتلو(
  پرورش و آموزش بهاي چندگانه و وقت

هاي گوناگون و نامناسب ابالغ طرح  % 5/18  % 1/11  % 4/70  درصد
  به آموزش و پرورش

  % 5/7  % 8/8  % 8/83  درصد
  6  8  69  فراوانی  15  9  59  فراوانی
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 فناوري مناسب ساخت زیر نبود
  کشورها همه در اطالعات

 واقعیت و سنجی صحت ممکن نبودن  % 7/19  % 3/12  %9/67  درصد
 در آموزاندانش حضور از انگاري
  مجازي آموزشهاي گروه

  % 7/3  % 3/6  % 90  درصد
  3  6  74  فراوانی  16  10  57  فراوانی

 اینترنتیهاي ساخت زیر نبودن آماده
 باال هزینه و پایین سرعت و جامعه
  اینترنتی خدمات

 و آموزش درست و دقیق نظارت نبود  % 2/2  _  % 5/97  درصد
 عملکرد و تدریس روي پرورش
  مجازي فضاي در معلمان

  % 16  % 10  % 8/73  درصد
  14  9  60  فراوانی  2  _  81  فراوانی

 نتایج از دقیق بازخورد ممکن نبودن  % 2/1  % 9/4  %8/93  درصد  و کارآمد قوي مدیریتی سیستم نبود
 وها آزمون آموزشی، محتواي ارائه
  تحصیلی شرفتپی

  % 3/6  % 3/6  % 5/87  درصد
  6  6  71  فراوانی  1  4  78  فراوانی

هاي طرح صحیح اجراي بر نظارت نبود
  پرورش و آموزش

 ارزشیابیهاي شیوه نبودن مشخص  % 4/7  % 2/6  % 4/86  درصد
  گوناگون تحصیلی مقاطع در درست

  10  % 3/11  % 8/78  درصد
  8  10  64  فراوانی  6  5  72  فراوانی

 و مشخص رویه یک از پیروي نکردن
  آموزشی يریزبرنامه منظم

 عملی، دروس برگزاري امکان نبود  % 6/8  % 16  % 3/75  درصد
  ها آزمایشگاه و البراتور در حضور

  % 7/3  % 3/11  % 85  درصد
  4  10  69  فراوانی  7  13  63  فراوانی

 آموزشی نظام در بحران مدیریت نبود
  کشور

 از استفاده سوء از معلمان نگرانی  % 9/4  % 6/8  % 4/86  درصد
  برخطهاي تدریس

  % 2/15  % 9/13  % 9/70  درصد
  13  12  58  فراوانی  4  7  72  فراوانی

 و انسانی نیروهاي با ناکارآمد برخورد
 نظام خرد و کالن سطوح مدیریتی
  آموزشی

 علت به آموزاندانش یادگیري کاهش  % 8/28  % 8/18  % 5/52  درصد
  نشدن دروس مرور و تکرار

  % 9/8  % 3/6  % 8/84  درصد
  6  8  69  فراوانی  23  15  45  فراوانی

 طریق ازها آموزش بودن طرفه یک
  ملیهاي رسانه و تلویزیون

 اندازه به توجه الزم نکردن به درس  % 6/8  % 4/7  % 9/83  درصد
  حضوريهاي کالس

  % 8/3  % 8/3  % 4/92  درصد
  4  4  75  فراوانی  7  6  68  فراوانی

 آموزگاران بین موثر و مفید ارتباط بودن
  آموزاندانش و

 با آموزاندانش ارتباط شدن گسسته  % 3/11  % 5/7  % 3/81  درصد
  هم

  % 7/3  % 5/7  % 88 /8  درصد
  4  7  72  فراوانی  10  7  66  فراوانی

 فضاي سازيشبیه ممکن نبودن
  درسی محتواي با متناسب آموزشی

 در نگرانی و ضطرابا ایجاد  % 7/3  % 10  % 3/86  درصد
به خاطر ها خانواده و آموزاندانش

  بالتکلیفی
  % 3/1  % 1/5  % 6/93  درصد

  2  5  76  فراوانی  3  8  69  فراوانی
 هاخانواده) میانگین( ضعیف مالی قدرت

  )عشایري و شهري؛ روستایی(
 امور در فرزندان خود نکردن همکاري  % 5/2  _  % 6/97  درصد

  والدین با درسی
  % 8/3  % 3/1  % 9/94  درصد

  4  2  77  فراوانی  3  _  80  فراوانی
 بودجه وها سرفصل نرسیدن اتمام به

  درسی کتب بندي
 خانواده اعضاي همۀ دسترسی نداشتن  % 7/18  % 5/7  % 8/73  درصد

 اعم از روستایی و عشایري) به(
  بصري و سمعی امکانات

  % 2/1  % 5/2  % 2/96  درصد
  2  3  78  فراوانی  16  7  60  فراوانی

 مطالب همه کامل انتقال ممکن نبودن
  مجازي آموزش طریق از درسی

 از بسیاري الزم مهارت نداشتن  % 7/3  % 5  % 3/91  درصد
 خود فرزندان آموزش برايها خانواده

  خانه در
  _  % 8/3  % 2/96  درصد

  _  5  78  فراوانی  4  5  74  فراوانی
 گوناگونهاي استعداد نکردن به توجه
 از آموزش فراگیري در آموزاندانش
  مجازي فضاي طریق

 همراهی درها خانواده ناتوانی  % 3/1  % 6/7  % 1/91  درصد
  درسی تکالیف انجام براي فرزندانشان

  % 9/4  % 5  % 1/90  درصد
  5  5  73  فراوانی  2  7  74  فراوانی

 براي مجازيهاي نداشتن آموزش تاثیر
  ناشنوایان

هاي تنش و عصبی هايفشار ایجاد  % 6/2  % 9  % 88 /4  درصد
  هاخانواده بعضی در روانی

  % 6/7  % 3/6  % 1/86  درصد
  7  6  70  فراوانی  3  8  72  فراوانی

 و معلم بین طرفه دو رابطۀ نبود
  ناشنوا آموزدانش

 بین مؤثر و مفید نبود ارتباط  % 8/3  % 6/7  % 6/88  درصد
 دلیل به آموزاندانش و آموزگاران

  هانوادهخا اطالعیبی و سواديبی
  % 4/6  % 3/1  % 3/92  درصد

  7  2  74  فراوانی  3  7  72  فراوانی

 برقراري نحوه با والدین آشنا نبودن  % 1/5  % 9/8  %43  درصد  معلمان الکترونیکی محتواي تهیه لزوم
  خانگیهاي آموزش در ارتباط

  % 6/7  % 8/3  % 6/88  درصد
  7  4  72  فراوانی  5  8  66  فراوانی

 و مدرس بین چهره به هچهر ارتباط نبود
  آموزدانش

تلفن  گرفتن قرار از والدین نگرانی  % 8/3  % 1/5  % 1/91  درصد
 فرزندان دسترس در اینترنت و همراه
  شان

  % 9/8  % 3/6  % 8/84  درصد
  8  6  69  فراوانی  4  5  74  فراوانی

 و معلم بین عاطفی ارتباط نبود
  .آموزاندانش

 با متناسبهاي زشآمو نبود  % 1/10  % 9/8  % 81  درصد
هاي آموزش در ناشنوا آموزاندانش
  تلویزیون و مجازي

  % 3/1  % 1/5  % 7/93  درصد
  2  5  76  فراوانی  9  8  66  فراوانی

 موضوع با آموزاننداشتن دانش تمرکز 
  مجازي فضاي در درسی

 نحوه در دستوري مدیریت رسوخ  % 4/6  % 3/6  % 3/87  درصد
 وايمحت و مفاهیم انتقال و تدوین
   درسی

  % 10  % 5/7  % 5/82  درصد
  9  7  67  فراوانی  5  6  71  فراوانی
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شود در تمام ) مالحظه می3( طور که در جدولهمان
کامالً موافق و هاي ها، درصد باالي توافق به گزینهگویه

دهد که معلمان در موافق اختصاص دارد و این نشان می
کیفی کنندگان در بخش بخش کمی با نگرش مشارکت

هاي آنان هم این موارد را به عنوان چالشنظر هستند. هم
  مطرح شده قبول دارند.

وضعیت نگرش معلمان ابتدایی دربارة سؤال دوم: 
  هاي ایجاد شده از آموزش مجازي چگونه است؟فرصت

) 4جدول ( ها در بخش کیفیاز تجزیه و تحلیل مصاحبه
و در مرحلۀ  کد در مرحلۀ کدگذاري محوري 8کد باز ،  28

کدگذاري انتخابی هم به سه سطح کالن، میانی و خرد 
  حاصل گردید.
شود، بر اساس می مالحظه 3طور که در جدول همان

گیري هاي ایجاد شده در زمان همهدیدگاه معلمان، فرصت
بندي است. کرونا در آموزش مجازي در سه سطح قابل طبقه

ها در سطح کالن، فراهم شدن زمینۀ تغییر، توجه فرصت
هاي ریزي راهبردي و توجۀ ویژه به آموزشداشتن به برنامه

تأمین فرصت مجازي معرفی شده است. در سطح میانی 
برابر آموزشی و فرصت ایجاد خلق نوآوري آموزشی و در 

آموز و خانواده ها در حوزة معلمان، دانشسطح خرد فرصت
  مطرح گردید. 

نامه ها را در قالب پرسشاین یافتهدر بخش کمی، 
تري از معلمان توزیع گردید تا تهیه و در بین جامع وسیع

این مفاهیم حاصل شده مشخص شود آنان تا چه اندازه با 
هاي حاصل از بخش ) گویاي یافته5( موافق هستند. جدول

  کمی است.
شود در تمام ) مالحظه می5( ور که در جدولطهمان

کامالً موافق و هاي درصد باالي توافق به گزینهها گویه
دهد که معلمان در موافق اختصاص دارد و این نشان می

بخش کمی با نگرش مشارکت کنندگان در بخش کیفی هم 

  ها در بخش کیفیهاي مطرح شده حاصل از مصاحبهفرصت .4جدول 
  هافرصت

  کالن

فراهم شدن 
  زمینه تغییر

  ها هاي آموزشی و سرفصلتغییر و بازنگري در برنامه
  بازده کم سنتیهاي روش ترك و آموزشی یکپارچگی سوي به آن تهدای و آموزشی نظام در عمیق تغییرات ایجاد
  دور راه از یادگیري و مطالب انتقال بحث در پرورش و آموزش براي دقیقتر انداز چشم ایجاد

توجه به داشتن 
ي ریزبرنامه

  راهبردي

  اینترنتیهاي زیرساخت بهبود و پرورش و آموزش مهم نقش و جایگاه به توجه
  مجازي آموزش فضاي از استفاده و ي تلفنهابرنامه از استفاده نحوة زمینۀ در معلمان خدمت ضمنهاي دوره ایجاد براي يریزبرنامه
  آموزشهاي سیاست بر تکیه با خانوادههاي فرهنگ گسترش در جهت يریزبرنامه

توجه ویژه به 
  آموزش مجازي

  تلویزیونی  و هاي مجازيآموزش شدن فعال
 ،...)و PV ,E-Mail( خصوصی ارتباطات ،...)و سندها تصویري، صوتی،( برخط تدریس: مانند مجازي آموزش جوانب تمام از فادهاست

 آموزدانش و معلم بین بیشتر تعامل موجب و سازدمی مفیدتر وتر جذاب را مجازيهاي آموزش... و) Forums( گفتگوهاي انجمن
  )الکترونیکیي هاآموزش به توجه( .شودمی

  ارتباطات وزارت سیما و صدا مانندها ارگان وها سازمان امکانات و توانایی از استفاده

 سطح
  میانی

تأمین فرصت 
  برابر آموزشی

  ملی رسانه طریق از برابر آموزش فرصت ایجاد
  آموزان در کل کشورهمسان شدن شرایط آموزشی براي دانش

  آن تقویت جهت الکترونیک آموزش ساختی زیر امکانات با طمرتبها شکاف از واضح درك
فرصت ایجاد 
خلق نوآوري 
  آموزشی

  آموزانهاي داخلی براي استفاده عموم دانشساخت و معرفی برنامه
 بسا چه واي منطقه مقیاس در مدارس مدیران براي آموزشی خالقانههاي روش ایجاد و نوآوري خلق براي جدید فرصتی فراهم کردن

   کشوري
  هاي آموزش و پرورش درباره نحوة بهتر شدن آموزش از راه دوردرگیر شدن به تفکر و تأمل در تمام سطوح و الیه

 سطح
  خرد

  خانواده
  ها خانواده و آموزاندانش بین بیشتر زمینۀ ارتباط ایجاد
  آموزش با اولیا بیشتر درگیري براي بیشتر فرصت شدن فراهم
  ....و منزل از خارج خطرات ذهاب، و ایاب مثل خانواده جانبیهاي غهدغد شدن کم

  والدین دیجیتالی مهارتهاي افزایش

  معلمان

  بیشتر تکالیف ارائه امکان همچنین و موثر بصري و سمعی نوینهاي روش از يگیربهره و کالس زمان از حداکثري و مفید استفادة
  .اند شده معلم واالي نقش و ارزش متوجه هستند درگیر فرزندان تکالیف با بیشتر امروزه کها هخانواده: معلم مهم نقش به توجه
  معلمان با آموزاندانش اولیاي بین مستمر ارتباط ایجاد
   معلمان دیجیتالیهاي مهارت ارتقاي
  آنها ارزیابی و معلمان آمادگی میزان سنجش

  آموزدانش
   آموزاندانش یدیجیتال هايمهارت افزایش
  معلمان با آموزاندانش اولیاي بین مستمر ارتباط ایجاد

  آموزاندانش به وسیلۀ معلم با آن ارسال تکالیف موقع به انجام براي انگیزه و رقابت ایجاد 
  کالسی گروه در گذاشتن اشتراك به و تدریس براي نفس به اعتماد ایجاد
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هاي نظر هستند و آنان هم این موارد را به عنوان فرصت
  رند. مطرح شده قبول دا

  
  و بحث گیرينتیجه

ترین افرادي هستند که در نظام که معلمان، مهماز آنجایی
آموزان آموزش و پرورش درگیر آموزش مستقیم با دانش

هستند، محقق این پژوهش را با هدف سنجش نگرش 
هاي ایجاد شده براي ها و فرصتمعلمان در خصوص چالش

ام داد. آموزش مجازي از زمان شیوع ویروس کرونا انج
 بزرگ خطر با ایران در کرونا شیوع دوران در عمومی آموزش
 مدارس از بسیاري. است مواجه آموزشی نابرابري گسترش
 بزرگ شهرهاي در هادولتی بعضی و غیردولتی

  یها در بخش کمداده لیو تحل هیهاي حاصل از تجزافتهی .5جدول 

    هافرصت
 کامالً

موافق تا 
  موافق

کامالً مخالف   تا حدودي
    هافرصت  تا مخالف

کامال 
موافق تا 
  موافق

  تا حدودي
کامالً 
ا مخالف ت
  مخالف

هاي تغییر و بازنگري در برنامه
  آموزشی و سر فصل ها

 براي جدید فرصتی فراهم کردن  %6/11  % 9/17  %5/70  درصد
هاي روش ایجاد و نوآوري خلق

  آموزشی خالقانه
  % 1/9  %13  %78  درصد

  9  11  64  فراوانی  10  15  58  فراوانی
 نظام در عمیق تغییرات ایجاد

 ويس به آن هدایت و آموزشی
  آموزشی یکپارچگی

درگیر شدن به تفکر و تأمل در   %7/11  %13  % 4/75  درصد
هاي آموزش و تمام سطوح و الیه
  پرورش

  % 1/9  %13  %78  درصد
  9  11  64  فراوانی  10  12  61  فراوانی

 براي دقیقتري انداز چشم ایجاد
 انتقال بحث در پرورش و آموزش
  دور راه از یادگیري و مطالب

 بین بیشتر زمینۀ ارتباط ایجاد  %13  % 8/7  % 3/79  درصد
  ها خانواده و آموزاندانش

  % 7/11  % 13  %4/75  درصد
  10  12  61  فراوانی  11  7  64  فراوانی

 آموزش مهم نقش و جایگاه به توجه
هاي زیرساخت بهبود و پرورش و

  اینترنتی
 براي بیشتر فرصت شدن فراهم  % 8/7  % 7/11  % 5/80  درصد

  آموزش با اولیا بیشتر درگیري
  %13  % 3/14  % 8/72  درصد

  11  13  59  فراوانی  7  11  65  فراوانی
هاي دوره ایجاد براي يریزبرنامه
 نحوه زمینه در معلمان خدمت ضمن

  هابرنامه از استفاده
 جانبیهاي دغدغه شدن کم  % 3/5  % 5/10  % 2/84  درصد

 ذهاب، و ایاب مثل خانواده
  منزل از خارج خطرات

  % 2/18  % 5/19  % 48  درصد

  15  17  51  فراوانی  5  10  68  فراوانی
 گسترش در جهت ریزيبرنامه
 بر تکیه با خانوادههاي فرهنگ

  آموزشهاي سیاست
 دیجیتالی هايمهارت افزایش  % 4/6  % 1/14  %5/79  درصد

  والدین
  % 1/9  % 9/16  % 1/74  درصد

  8  15  60  فراوانی  6  13  64  فراوانی
 و هاي مجازيزشآمو شدن فعال

  تلویزیونی
 زمان از حداکثري و مفید استفاده  %9  % 5/11  %4/79  درصد

هاي روش از گیريبهره و کالس
  بصري و سمعی نوین

  % 2/18  % 6/15  % 3/66  درصد
  15  14  54  فراوانی  8  11  64  فراوانی

 آموزش جوانب تمام از استفاده
  برخط تدریس: مانند مجازي

  % 9/3  % 8/7  % 3/88  درصد  معلم مهم نقش به توجه  % 5/11  % 8/12  % 7/75  درصد
  4  8  71  فراوانی  10  12  61  فراوانی

 امکانات و توانایی از استفاده
 و صدا مانندها ارگان وها سازمان

  ارتباطات وزارت سیما
 اولیاي بین مستمر ارتباط ایجاد  % 7/11  % 1/9  %3/79  درصد

  معلمان با آموزاندانش
  % 4/10  % 3/14  %4/75  درصد

  9  13  61  فراوانی  10  9  64  فراوانی
 طریق از برابر آموزش فرصت ایجاد

  ملی رسانه
 دیجیتالیهاي ارتقاي مهارت  % 7/24  % 8/7  % 6/67  درصد

  معلمان
  % 9/3  % 8/7  % 3/88  درصد

  4  8  71  فراوانی  21  7  55  فراوانی
همسان شدن شرایط آموزشی براي 

  کشورآموزان در کل دانش
 و معلمان آمادگی میزان سنجش  % 3/26  % 2/9  % 5/64  درصد

  آنها ارزیابی
  % 2/5  % 2/13  % 6/81  درصد

  5  12  66  فراوانی  23  8  52  فراوانی
 با مرتبطها شکاف از واضح درك

 آموزش ساختی زیر امکانات
  آن تقویت جهت الکترونیک

 یدیجیتال هايمهارت افزایش  % 6/2  % 6/15  % 9/81  درصد
  آموزاندانش

  % 6/2  % 1/9  % 3/88  درصد
  3  9  71  فراوانی  4  14  69  فراوانی

هاي داخلی ساخت و معرفی برنامه
  آموزانبراي استفاده عموم دانش

 اولیاي بین مستمر ارتباط ایجاد  %9  % 4/15  % 7/75  درصد
  معلمان با آموزاندانش

  % 7/11  % 1/9  % 3/79  درصد
  11  8  64  انیفراو  8  14  61  فراوانی

 و تدریس براي نفس به اعتماد ایجاد
  کالسی گروه در گذاشتن اشتراك به

 انجام براي انگیزه و رقابت ایجاد  % 2/5  % 5/19  % 4/75  درصد
 معلم با آن ارسال تکالیف موقع به

  آموزاندانش به وسیلۀ
  % 6/15  % 6/15  %9/68  درصد

  13  13  56  فراوانی  5  16  62  فراوانی
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 شکل بهترین به را دور راه از آموزش تعاملی هايزیرساخت
 را آسیب کمترین مدارس این آموزاندانش و اندکرده فراهم

با اینکه  مقابل در. دید خواهند مدارس اجباري تعطیلی از
 کنند،آموزشی تالش می محتواي تولید براي معلمان
 درخوري آموزش به دولتی مدارس آموزاندانش از بسیاري

 خاطر بدین. داشت نخواهند دسترسی ایام این در
 اعالمی رسمی آمار بدانند باید کشور آموزش گذارانسیاست
 و نیستند بیش اعدادي دور راه از آموزش به رسیدست دربارة
 قربانی ندیدهآموزش آموزاندانش زیادي جمع هاآن پس در
 توجه باید همچنین. شد خواهند هاکاستی و هاتوجهیبی

 آموزش مردم، معیشت خالف بر چند هر که داشت
 تحصیلی افت لیکن انداخت، تعویق به توانمی را ايمدرسه
 میان روندهپیش آموزشی شکاف و دوره این در آموزاندانش
 ماههسه تجربه .نیست جبرانقابل سادگیبه ندار و دارا

 دوران در آموزش از ایرانی آموزاندانش و معلمان
 کامل طوربه و نگردیده تکمیل هنوز اجتماعی گذاريفاصله
 آن از نشان اولیه مشاهدات ولی است نشده ارزیابی و ثبت
 خواهد دامن کشور در آموزشی شکاف به راندو این که دارد
 دربارة درصد نود باالي ارقامی کشور مسئوالن چند هر. زد

 امکان عمل در دهند،می ارائه دور راه از آموزش به دسترسی
 دریافت معادل وجه هیچ به مجازي، آموزش به دسترسی
 و نیازهاپیش به نیاز مجازي آموزش. نیست مناسب آموزش
 ازکشور این زیادي نقاط در که دارد ویژه تدریسی روش
اي کرونا را ایجادکنندة در مقابل عده .نیست فراهم شرایط

 خدمت در توانستمی که اند. فرصتیفرصت تلقی کرده
 که باشد فرایندهاي و ساختارها در گشاییافق و بازنگري

 خویش اصلی ماهیت از را آموزش و پرورش و آموزش عالی
 نگاهی کرونا به آموزش و پرورش اهنگ. است کرده دور

 ساختارهاي به آن نشدن نزدیک و دفع براي است تهاجمی
 نگاهی نظام آموزشی کشورها، به کرونا نگاه اما خویش،
 هايضعف دارد تالش که هانهخیرخواه و اصالحی است

   .دهد سوق بازاندیشی سمت به را آن ساختارهاي
ش معلمان بنابراین این پژوهش با هدف بررسی نگر

هاي ایجاد شده از زمان کرونا ها و فرصتنسبت به چالش
براي آموزش مجازي صورت گرفت. پس از تجزیه و تحلیل 

در ها و فرصتها در دو بخش کیفی و کمی، چالشها یافته
سه سطح کالن، میانی و خرد مطرح و طبقه بندي شد. 

در  کننده در این پژوهش اعتقاد داشتند کهمعلمان مشارکت

هاي نداشتن تفکر راهبردي مدیران و سطح کالن چالش
گذاري نامطلوب، ضعف فناوري ریزان؛ سیاستبرنامه

آموزشی و مدیریت ناکارآمد؛ در سطح میانی چالش ضعف 
هاي معرفی شده، نداشتن استقالل و آزادي عمل و فناوري

برهم خوردن بودجه بندي مطرح شده و در سطح خرد 
آموزان ر سطح خانواده، معلمان و دانشهاي زیادي دچالش

وجود دارد. پس از شیوع کرونا مدارس به حالت نیمه تعطیل 
در آمدند و آموزش بر خط و مجازي به جاي آموزش 
مستقیم و سنتی روي کار آمد. آموزش مجازي نیازمند 
داشتن زیر ساخت و امکانات متنوعی است که تمام کشور به 

و امکانات بهره مند نیستند.  یک میزان از این زیر ساخت
حتی یک تلفن ها حتی در شهرها هم بسیاري از خانواده

همراه اندروید ندارند چه برسد مدارس عشایري و روستایی. 
هاي مطرح شده هم در سطح کالن و هم سطح چالش

توان گفت میانی و هم سطح خرد مطرح شده است. اما نمی
 قرنطینگی و وناکه فقط چالش به دنبال داشته است. کر

 را زندگی هايجلوه و ارکان بازاندیشی فرصت آن، از ناشی
 فراهم کرده مختلف هايسازمان و جامعه اقشار همه براي

گمان به دنبال هر تغییر و نوآوري فرصت هایی هم است. بی
کنندگان این پژوهش، شیوع شود. از نظر مشارکتفراهم می

میانی و خرد به دنبال هایی را در سطح کالن، کرونا فرصت
داشته است. همین که زمینۀ تغییر را فراهم کرده ، باعث 

گذاران نظام آموزشی به فکر شده است تا سیاست
ریزي راهبردي بیفتند و به آموزش مجازي و بر خط برنامه

سطح کالن)، و فرصت آموزش برابر و ( توجه داشته باشند
ح میانی) و سط( شودنوآوري آموزشی جدید دارد خلق می

آموزان و همچنین فرصت هایی را براي معلمان، دانش
سطح خرد) فراهم کرده است؛ بنابراین پیشنهاد ( هاخانواده
ریزان آموزش و پرورش بر گردد که سیاستمداران و برنامهمی

ها را در نظر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، چالش
ایجاد شده هاي داشته باشند و در جهت استفاده از فرصت

خ چنینی رهاي آینده بحرانی اینتالش کنند تا اگر در زمان
 پاشیدگی و اختالل نشود. همداد، نظام آموزشی کشور دچار از
شود به معلمان یادآوري میها و در آخر با توجه به یافته

 که ترکیبی آموزش از استفاده با درسی برنامه که ارایۀ
 است، حضوري و الکترونیکی آموزش ازاي آمیزه

 حال در که آنجا از اما. است آموزش شیوةترین اثربخش
 آموزش در حضوري نیست، آموزش امکان حاضر
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 بیشترین که کنید استفاده هاییمیانجی از الکترونیکی
 از اطمینان براي است. محدود بسیار یا ندارد شباهت، وجود

 ضبط را مطالب کالس، مباحث به دسترسی در برابري وجود
 قرار آموزاندانش از دسته آن دسترسی براي محلی در و

 را کالس در برخط حضور امکان دلیل هر به که دهند
 در را یادگیري منابع است ممکن که جایی تا. اندنداشته
 از اغلب کالسهاي زمان. دهند قرار آموزاندانش اختیار
 به و تنظیم مدرسه آموزشیهاي مدیران و معاونت سوي

 این وجود با. است شده رسانیاطالع آموزاندانشمعلمان و 
 زمانی برنامۀ بازتنظیم به تمایل معلمان برخی است ممکن
مراجع  هماهنگی با طبیعی طور به که باشند داشته جدیدي

هاي فرصت مجازي فضاي در. شد خواهد آموزشی انجام
 به یادگیريهاي فعالیت واگذاري و تیم تشکیل براي کمیابی
 در. دارد وجودها پروژه بردن پیش و تکالیف انجام در ویژه

 آموزاندانش العاده، فوق وضعیت وجود دلیل به که شرایطی
 آنها اشتیتاق شوند،می منع یکدیگر کنار در فیزیکی حضور از

هاي همکالسی کنار در درسیهاي فعالیت در همکاري براي
. است دیگرهاي زمان از بیشتر غیرحضوري صورت به خود
 ارزشیابی نیز پایان نیمسال یا میانیهاي آزمون برگزاري در
 صورتی در آموزيدانش کوچکهاي گروه عملکرد اساس بر

 درستی به و باشد همخوان آن تکالیف و درس ماهیت با که
 و حفظ و آموزاندانش کارآمدي ارتقاي در شود مدیریت
 خود تا دارد وظیفه معلمی هر .است مؤثر آنها انگیزه تقویت

 آماده فراگیران به تخصصی دانش ارایۀ و تدریس براي را
 چهره صورت به که متعارف شرایط در آموزش همچون. کند
 به خود تجهیز با معلم و شودمی انجام حضوري و چهره به

 فرایند تدریس،هاي مهارت از استفاده هنرِ و آموزشدانش 
 شآموز شیوه در سازد،می اثربخش را یادگیري-یاددهی

 است معلمان به الزم الکترونیکی هم یا غیرحضوري
 داشته توجه یادگیري شیوه این منحصر به فردهاي ویژگی

 غیرحضوري آموزش هم و حضوري آموزش در باشند. هم
 بازخورد فراگیر، تحصیلی پیشرفت از است ممکن معلم
 ندیده را مستمر و آغازین ارزشیابی یا و دهد ارایه ناکافی
 صفحه یک معلم روي که است این حالت ینبدتر. بگیرد
 حالت این در صدا؛ از هم و کند استفاده متن از هم

 را مشابه کلمات مفاهیم که هستند مجبور آموزاندانش
 تدریس روش در انعطاف. بشنوند هم و بخوانند هم همزمان

هاي آموزش در تدریس روش به بخشیدن تنوع و
  است. سازگارتر آموزاندانش یادگیري قابلیت با غیرحضوري،
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