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 آموزانازی برای والدین و معلمان و دانشهای آموزش مجچالش
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 چکیده 

کووید   ویروس  شیوع  م  19با  معلمان  آموزش  شدن  مجازی  و  مدارس  تعطیل  شبکهو  طریق  از  را  تدریس  شدند  های جبور 

از طریق   ن و والدین همآموزاروم و غیره ارائه دهند و دانشهای آنالین مثل اسکای  اعی از جمله شاد و واتساپ و کالساجتم

های آموزش ترین و مهمترین چالشف از نوشتن این مقاله بررسی شایعهد  .ها را یاد گرفتندهای اجتماعی درسشبکه  همین

این ابتدایی است  نیم که تمجازی در زمان کرونا در مقطع  این دو سال و  بود معلمکه در  والدین و  دریس مجازی شده  ان و 

ین مشکالت سخت و دشوار چه پیشنهاداتی دارد برای نوشتن یی مواجه بودند و برای حل اهاآموزان بیشتر با چه چالشدانش

ابتدا س برای هر سه گروه »والدین معلمان و دانشاین مقاله ما  تا پرسشنامه  این سه   ،طراحی کردیم«  آموزانه  لینک  سپس 

نفر پرسشنامه   14۵و    والدین  رسشنامهکننده پ شرکت  203کردیم که    منتشرسلیمان    رسشنامه در شهر سوسنگرد و مسجدپ 

و  دانش هر    10۵آموزان  به  مربوط  سواالت  از  کدام  هر  درصد  میزان  بررسی  از  بعد  ما  و  کردند  پر  را  معلمان  پرسشنامه  نفر 

این پژوهش   . درها نتایج حاصل را در این مقاله نوشتیمهای سواالت تشریحی آن پرسشنامهپرسشنامه و همچنین با تحلیل داده

  1401گیری و تحلیل داده در نیمه اول سال  جود به روش درصد مقاله مو  صورت گرفته است.به روش تصادفی    نهانتخاب نمو

آموزان و  بودن آموزش از نظر هر سه گروه »دانش  ها به مزایا و معایب مجازیاست. در این مقاله عالوه بر چالشنوشته شده  

 هر سه گروه مشترک بوده است. قابل توجهی از موارد بین  « اشاره شده است که تعدادمعلمان و والدین

 

 کرونا ویروس  ،معلمان ، والدین ،آموزاندانش ،آموزش مجازی ،چالش های كلیدی:  واژه
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 مقدمه 

یادگیری تسهیل  فرایند  دانش   ،آموزِش  کسب  عادت  ،اخالق   ،ارزش  ،مهارت  ،یا  و  روشاعتقادات  است.  شامل  ها  آموزش  های 

اما    ، شودغالباً تحت راهنمایی مربیان انجام میاست. آموزش  بحث و پژوهش هدایت شده  ،داستان گویی  ، ملیآموزش ع   ، تدریس

ای که تأثیر  تواند در شرایط رسمی یا غیررسمی انجام شود و هر تجربهتوانند خود را نیز آموزش دهند. آموزش میفراگیران می

تفکرشکل نحوه  بر  داشته    ،دهی  فرد  یا عمل  تدریسمی  ،باشداحساس  متودولوژی  تلقی شود.  آموزش  نوعی  و   تواند  تعلیم  را 

اجتماعیتردید در رآموزش بی  نامند.تربیت می فردی و  تعالی زندگی  او  شد و  تحول حیاتی  انسان و دگرگون نمودن آدمی و 

های  های درونی انسان که امانته ها و گنجینتواند نیروی محرکه سراسر زندگی انسان باشد. دفینهبدیل دارد و میجایگاهی بی

معنابخش تمامیت و    ،هایی رسند تا حقیقت وجودی و استعدادهای نهفته او نمایان گردد. آموزشکوفهالهی هستند باید به ش

به طور مستمر و مداوم با این    ،غیر رسمی و یا ضمنی  ،اصل حیات بشری از تولد تا مرگ است و زندگی انسان به طور رسمی

بستر یاددهی و  راه دور است که در آن فضای مجازی    آموزش مجازی یک نوع آموزش از  بخش پیوند خورده است.ژی منبع انر

 یادگیری است.

  ، آموز و معلم یا دانشجو و استاد به جای اینکه در مدرسه و دانشگاه سر کالس درس حاضر شوند و با هم ارتباط بگیرند دانش 

در فضای مجازی اطالعات را با کاربران در آموزش مجازی فردی به صورت آنالین و  گیرند. میدر فضای آنالین با یکدیگر ارتباط  

  ، تواند معلم باشد فرد آموزش دهنده می  گیرند. ها چیزهایی را که باید فرامیگذارد و کاربران هم با استفاده از آنبه اشتراک می

موزان آن و دانشعلمام  ،قبل از انتشار ویروس کرونا    .دانشجو باشد  ، اشدتواند دانش آموز ب استاد باشد. فرد آموزش گیرنده نیز می

یاددهی  روند  در  بیشتری  داشته،  نقش  حضوری  اموزش  در  از  یادگیری  و  میآاند  استفاده  کم  خیلی  مجازی  با  موزش  و  شد 

موزش مجازی در اپلکیشن آو از  مدارس را تعطیل کردند    ،مار مبتلیان به کرونا و برای جلوگیری از انتشار بیشتر آنآافزایش  

والدین هم  ،  موزش عالوه بر معلمانآبا مجازی شدن    اموزش حضوری در مدارس استفاده شده است.  شاد به عنوان جایگزین

پررنگ کردندنقش  پیدا  معلممجاز  . تری  دانشجو  ما  برای  آموزش  شدن  ای  قرار  چون  است  مهم  بسیار  فارغ ها  از  بعد  ست 

ها  ها برای برطرف کردن انبررسی چالش  ،رند دا  اد سال و نیم در ش  2ی بیش از  زانی کار کنیم که تجربهومآالتحصیلی با دانش

شر و  به کالس  ورود  میهنگام  مجازی  چه  و  حضوری  چه  تدریس  موثر  تواندوع  و  فعال  نقش  داشتن  در  ما  روند  به  در  تری 

 . یاددهی یادگیری کمک کند

  ، دام در روند یادگیرینقش هر کموزان و  آازی برای والدین و معلمان و دانشش مجهای آموزهدف این پژوهش بررسی چالش  

معلم ابتدایی از پایه اول تا ششم و    10۵در این مقاله با  ،  انجام شده است  پرسشنامهپژوهش حاضر به روش    .باشد یاددهی می 

ششم  دانش  14۵همچنین   تا  اول  پایه  از  از203آموز  پرسشنامهنآ والدین    تا  پرها  را  نمونه  کردند  ها  این  انتخاب  کامال  و  ها 

بوتص استادفی  جوابا  ب   . ده  »معلمان  یپرسشنامههای  بررسی  گروه  سه  این  از  کدام  چالش  ،موزانآدانش  ،هر  و  والدین«  ها 

ی  دگ ماآموزش و به دلیل عدم  آدهند که با مجازی شدن  ها شناسایی شدند و نتایج نشان مین آموزش مجازی برای  آمشکالت  

و  اند  گروه با مشکالت بیشتری مواجه شدهاین سه  اند بلکه  ی برطرف نشدهآموزش حضورنه تنها مشکالت  ،  ها و معلمانخانواده

  ،نظر گرفتن نتایج حاصل از مصاحبه  مده ما این موضوع برای مقاله انتخاب کردیم در این مقاله با درآهای پیش  بخاطر چالش

 یادگیری نقش موثرتری داشته باشند.م تا بتوانند در روند یاددهی ارائه دادی این سه گروه چند راهکار برای
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 آموزش مجازی 

های الکترونیکی برای دسترسی به برنامه درسی در خارج از یادگیری با استفاده از تکنولوژی   E-Learningآموزش مجازی یا  

اصطالحات بسیاری وجود   باشد. های آموزشی میر روشتر از سایادگیری این نوع آموزش بسیار آسانی  یک کالس سنتی است. 

  ،آموزش اطریق انترنت یا راه دور  ،همچون آموزش انالیناصطالحاتی    دارد که برای توصیف این روش آموزشی ارائه می شود.

به طور خاص  که    کنیمهایی تعریف میموزش الکترونیک را به عنوان دورهما آ  باشد.یادگیری انالین و... می  ،آموزش کامپیوتری

  DVDدهیم. این نوع آموزش از طریق  ارائه می  ، دهدالس درس که در آن استاد آموزش میترنت به جایی غیر از کاز طریق این

  ، باشد بلکه تعاملی است که در آن شما همچنین می توانید با معلماندئویی یا یک کانال تلویزیونی نمی نوار وی  ،CD-ROMیا  

 ارتباط برقرار کنید. س خود نش آموزان خود در کالاساتید و یا سایر دا

توانید به صورت الکترونیکی دست خود را باال ببرید و در زمان  باشد. جایی که شما می ها به صورت زنده میگاهی اوقات آموزش

همواره معلم یا    هید.واقعی تعامل داشته باشید و یا یک سخنرانی که از قبل نوشته شده است را در این فضا به سایرین ارائه د

های شما را ببیند و در یف و یا تستبرای مثال تکال  تواند با شما ارتباط برقرار کند و یا بلعکس.ستاد در این نوع آموزش میا

آموزش مجازی فرآیندی ثابت شده است و    صورت یه وجود آمدن سوال بتوانید به راحتی آن را با استاد خود در میان بگذارید.

این روش در کشورهایی همچون آمریکا برای بسیاری از شهروندان   وفق از طرف آموزش و پرورش معرفی شده است.یک روش م

 ( www.a2zelearn.com، آموزش مجازی ) سبک زندگی مبدل شده است.به یک 

ا به ارائه کشورهتمام  ،با شیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن مدارس در سراسر جهان و به دلیل ضرورت تحقق و استمرار آموزش

ن درحالی است که نتایج حاصل  اند. ایهای مجازی پرداخته از ابزار فناوری تحت عنوان آموزش آموزش با رویکرد نوین و استفاده  

پژوهش  تکنولوژیاز  و  با ظهور فناوری  پیشین نشان دادند که  در  ،های  تنهایی  به  از رویکرد سنتی  اثربخش    استفاده  آموزش 

آموز بود.  اشنخواهد  استفاده  با  غیر همزمان  و  آموزش همزمان  به دو شکل  فناوریهای مجازی  وبینارهاز  روز همچون  ،  های 

... در کنار یکدیگر ارائه می  نامه الکترونیکی  ،های گفت و گواتاق  ،های خبریگروه،  هاسویدیو کنفران امانی طهرانی و  )  ند.شوو 

 .(1399، همکاران

 

 مجازی های آموزش  چالش

جوگیری میچالش مجازی  آموزش  توسعه  و  پیشرفت  از  که  دشواری  و  شرایط سخت  معنای  به  مجازی  آموزش  و  های  کنند 

بگیرند همچنین   یاد  را  مطلب  یک  تا  مواجه هستند  آن  با  فراگیران  که  م  ،شرایطی  با  آموزش  دیگری  موضوع  هر  مثل  جازی 

 . کنیمهای آموزش مجازی اشاره می مترین چالشن قسمت از مقاله به مه های متعددی همراه است که ما در ایچالش

 

 باند نابسامانی در پهنای    ، محدودیت اینترنت در نقاط مختلف كشور  -1

قابل غیر  انترنت  استاهمیت  محصالنولی    ،انکار  از  بسیاری  درصد  که  است  این  دورافتاده    ،واقعیت  نقاط  و  روستاها  ساکن 

های بلکه حتی امکان استفاده از آموزش  ،نابع آموزشی از بانک کتاب را ندارندهستند. تا جایی که نه تنها دسترسی به خرید م

زیرا درصد زیادی از   ؛ستها عمال ممکن نیآموزش آنالین برای بسیاری از آن  فراهم نیست. همچنینها  آنالین ابتدایی نیز برای آن

 آموزان گوشی هوشمند مناسب برای برقراری ارتباط ندارند. این دانش
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 ه دشوار رفع اشکال به صورت غیر حضوری حلمر  -2

از دشوارترین مراحل برای دانشی مرحله رفع اشکال است. اگرچه در کالس مجازی   ،متوسطههای  آموزان به ویژه در پایهکی 

  حضوری باشد. در کالس   تواند جایگزین رفع اشکال به صورتاما نمی  ،جواب در نظر گرفته شده  فرصتی جداگانه برای سوال و

-رگمی دانششد. این مسئله باعث سردتر از معمول و با توجه به فرصت کم کالس آنالین باها ممکن است کوتاه مجازی پاسخ

 کند. و درشت درسی مواجه مینهایت او را با کوهی از مشکالت ریز  آموزان شده و در

 

 راه پرپیچ و خم معلمان و والدین   ،مدیریت دانش آموزان در كالس مجازی  -3  

ط معلمان  های حضوری برگزار شود. در این شرایتواند به نظم و دقت کالساما نمی  ، گرچه قوانین مشخصی داردس مجازی ا الک

ها را ناچار به دنبال کردن مباحث کالس درسی  آموزان ایجاد کنند تا آنشتری برای دانتر و سختگیرانهقوانین پیچیده  ینو والد

 آموزان از درس شود.از مدتی باعث ایجاد دلزدگی دانش است پسکنند. این شیوه سختگیرانه ممکن 

 

 نتیجه زندگی در پشت خطوط اینترنت  ،ضعف در كار گروهی دانش آموزان  -۴

ر در مدرسه و  آموزان در دنیای واقعی است. حضوارتباطات دانش  ، موزش مجازی دارندهایی که والدین در دوران آیکی از نگرانی 

مل می تواند در پیشرفت شود. این عامی نفس در دانش آموزانرفتن عزت باعث تقویت روحیه تیمی و باال  ، هاارتباط با دیگر بچه

ها سلب کرده است. به همین دلیل والدین با  ت را از بچهها نیز موثر باشد.کالس مجازی فرصت این دیدارها و تعامالتحصیلی آن

های آموزش چالشاند. مشکالتی که از مهمترین  واجه شدهکودکان با یکدیگر م یک نگرانی تازه درباره توانایی برقراری ارتباط  

 مجازی برای دانش آموزان و والدین است.

 

 تجربه در آموزش مجازی معلمان بی ، اختی در آموزش آنالین ضعف زیرس  -۵

پرورش و  آموزش  در  زبده  مدرسان  و  آنال  ،معلمان  آموزش  در  کار  تجربه  این  اغلب  ندارند.  را  باعث میین  در  موضوع  تا  شود 

موقعیت از  درس  ، ها بسیاری  باشند.  واکنش  نداشته  را  می ت  باعث  مجازی  در کالس  آموزش  هم  ضعف  و  معلمان  هم  تا  شود 

شدن کار والدین در رفع اشکال فرزندان  دشوار  ،سرد شوند. نتیجه این چرخههای آنالین دلاز برگزاری این کالس  ،آموزاندانش

 (www.yjc.news ، 11 /۶/1399) ست.در آموزش خانگی ا

ها  تاثیر اختالل در این تعطیلیداشته و مردم در سراسر جوامع تحتهای آموزشی و اقتصادی زیادی در برتعطیلی مدارس هزینه

ثرات همه گیری کرونا در آموزش  مله ات. از جهای کم درآمد شدیدتر اسآن بر خانوادهاند. با این حال تاثیرات منفی  قرار گرفته

ایجاد شکاف میان    ،های آموزشیلغو کنفرانس  ،های حضوریکاهش و یا قطع کامل آموزش  ، موزشیتوان بر هم زدن تقویم آمی

د بر  انتوتعطیلی مدارس می  ،. عالوه بر اینو از دست دادن نیروی کار غیر رسمی اشاره نمود  ،کمبود بودجه  ، یادگیری و تدریس

کیفیت یادگیری و تدریس و همچنین در موفقیت یادگیرندگان با شرایط خاص و یا افرادی که دارای مشکالت یادگیری هستند  

 (1399، محمودیان)  تاثیر بگذارد. ، و نیاز به راهنمایی بیشتر و توجه فیزیکی مربیان دارند

تدر از  نوعی  مجازی  محیطتدریس  در  که  است  اتفاق  یس  مجازی  وظایفی  میهای  مجازی  مدرس  محتواافتد.  تسهیل   ، نظیر 

ارزشیابی و بازخورد و نظارت و راهنمایی را بر   ، حمایت فنی  ،ترغیب یادگیری گروهی  ،ارزیابی   ،مدیریت  ،ها مشارکت در بحث

فراگیر و  آموزش دهنده  بین  تعامل  افزایش  اصول چون  به  توجه  با  فیلم وظایف  دارد.  فر  ،عهده  بین   ،راناگیتسهیل مشارکت 

http://www.yjc.news/
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فعال یادگیری  به  فراگیران  به فراگیران  ،تعقیب  بازخورد سریع  ارائه  فراگیران  ،امکان  بین  تفاوت های فردی  بر  تقویت    ،تاکید 

شناختی پذیری  ت   ، انعطاف  میشود.  انتخاب  یادگیری  گوناگون  منابع  و  یادگیرنده  بین  تعامل  تسهیل  و  محوری  دریس  مسئله 

تدریس محیط مجازی عالوه  ی نسبت به تدریس حضوری نیاز دارد بنابراین مدرسان برای  شترهای بی مجازی به عناصر و مهارت

مهارت موبر  محیط حضوریهای  در  نیاز  مهارت  ،رد  قابلیتبه  و  دارندها  نیاز  دیگری  قابلیتهای  و  امکانات  از  باید  آنان  های  . 

بهره گیرند برای کمک به ساخت دانش در فراگیران  ب  ،فناوری  برای  انتقال اطالعات.ازننه    ، 1400،  اصغری،  سلیمانی)   مایی و 

۶0-۵1 ) 

 

 مجازی: دالیل نیاز به آموزش  

های نوظهور ارتباطی در عرصه آموزش بسیار نمود پیدا کرده است؛  امروزه با شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان قابلیت فناوری

آموزش حضوری و فیزیکی وجود ندارد و متخصصان باید در  ز  های بهداشتی امکان استفاده اوتکل چرا که در راستای رعایت پر

 های نوین تغییر رویه دهند. ی و متداول فاصله گرفته و به روشهای سنتم فرایند آموزش و یادگیری از روشجهت تداو

گی بشر به دنبال  ندهای متفاوت زای در عرصهت گستردهتغییرا  ،بروز تحوالت گسترده در زمینه رایانه و ارتباطات  ،در این راستا

هایی است که در مسیر های آموزشی یکی از نهادرد. نظام داشته است که در دوران شیوع کرونا این تحوالت نمود بیشتری دا

های درس را به طور عمیقی  های آموزشی و تجارب کالسبرنامه ، رشد و پیشرفت فناوری ،چهاین تغییرات قرار گرفته است؛ چنان

داتحت قرار  چنا  ده تاثیر  فناوریاست؛  پیشرفت  و  رشد  تجارب کالسبرنامه   ،نچه  و  آموزشی  عمیق  های  طور  به  را  های درس 

-جوابگوی نیازهای فرایند یاددهی  ،توانند به خوبیهای سنتی دیگر نمیابزارها و روش  ،تاثیر قرار داده است. بر این اساستحت

های  ها و روشتغییر و تحوالت جایگزینی فناوری  ند و نتیجه ایناشهای خاص آموزشی و پرورشی بر بحرانیادگیری به ویژه د

های اخیر و به ویژه در این دوران آموزش مجازی است. به بیان دیگر در سالهای سنتی و قدیمی  نوین آموزشی به جای روش

ا آغاز گردیده  راستسیعی در این  های وفعالیتبه عنوان یکی از کاربردهای فناوری های نوین اطالعات و ارتباطات در دنیا مطرح  

های اجرای آموزش  ،گیری استی که در محیط پیرامون در حال شکلتوان گفت با توجه به تغییرات سریعاست. به عبارتی می

اسی مطرح شده است.  های جدید در زمینه تدریس و یادگیری به صورت یک نیاز اسی به منظور ارائه خدمات و فناوریمجاز

های سیاست پذیرانه قابل انعطاف و  موقعیت ، یروس کرونا نیازمند آن است که هریک از نهادهای دولتی گیری وهگستردگی و هم

جنبه  سازگار از  بسیاری  با  ارتباط  در  نهارا  راستا  این  در  کنند.  ایجاد  دولت  مسئولیت  رعایت  های  جهت  در  آموزشی  دهای 

ویروس کمک کنند و با اتخاذ  گیری تجمعی این  همهتا به کاهش    تعطیل نمودند را    های آموزشی و بهداشتی مدارسپروتکل

تعلیق کالستصمیم ز  ،هاهایی همچون  بازی و ورزشمینتعطیلی  غیرضروری به حفظ سالمت ها و جلغو فعالیت  ،های  لسات 

 آموزان کمک کردند و روند آموزش را به صورت غیر حضوری ادامه دادند. دانش

های برخط در مدارس در دوران همه گیری ویروس  وان گذار از آموزش سنتی به آموزشنلعه خود با ع وادز در مطا  باسیلیا و کوا

های کشور و مردم را برای ادامه روند آموزش در مدارس به شکل برخط و آموزش از راه دور بررسی ابلیتق  ،کرونا در گرجستان

پورتال مانند  دولت هستند  استفاده  مورد  که  را  آنهایی  و  برخط  کردند  تیم  ،های  و  تلویزیونی  برای مدرسه  مایکروسافت  های 

راه آنان معتقدند که    پلت،  اسالک وگوگل میت،  های جایگزین مانند زوم مدارس دولتی و  را مورد بررسی قرار دادند.  و...  فرم 

و   البرزی)  باشد.  خاص مفیدنیازهای  آموزان با  در مورد دانششیوه آموزش برخط میتواند در دوره بعد از شیوع بیماری به ویژه  

 ( 3 ،1400،  همکاران
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 آیا فقط در دوران كرونا و آموزش مجازی نیاز داریم؟ 

های حاکم بر کشور و حضور در جامعه  اد به منظور انتقال فرهنگ و ارزشزشی در سراسر دنیا تعلیم افرهای آموهدف غایی نظام

ارتباطات و رسانهاست. دنی از آموزش   ،در دنیای امروز و تحول علم و فناورییط رقابتی  ها است. محای امروز دنیای  استفاده 

های آموزشی  هر سازمان و به خصوص سازمان  ،ونیناپذیر کرده است. در رویکرد کنکی را در جامعه بشری امری اجتنابالکترونی

همسو با    ،الکترونیک و فناور امروزبقا و ارتقای خود در دنیای    ،برای موفقیت با توجه به اهداف شکل گیری و در راستای حفظ

مدیریتی ناب و کامل نیازمند هستند؛ تا این    جویی وبه مدیران شایسته و کمال  ،المللیانتظارات جامعه در سطح ملی و بین  

زش  های روز از جمله آموترین تکنولوژیبهترین و سریع  ،ریمدیران با توجه به محیط رقابتی دنیای امروز و توسعه علم و فناو

جهان و    جامعه بشری برای تحقق اهداف آموزشی به خدمت گیرند. ارتقاء و توسعه سطح کیفیت آموزشی در  الکترونیکی را در

های سنتی آموزش جهت برآوردن  رین زمان دارد؛ به طوری که سیستماثربخشی خدمات آموزشی نیز به انتقال دانش در کوتاهت

الخصوص در زمینه آموزش و علی  ، روز افزون و منابع اطالعاتیحجم    ،. از طرفی کافی نیست  ،نیازهای آموزشی مدون امروزی

ای از انگیز و ارتباطات رایانهو دنیای شگفت  ، اسر دنیا از یک سورسی به این اطالعات در سرپژوهش و نیاز شدید افراد برای دست

  ، المللی شده است. تغییرات شتابان علمح بینای در سطرایانه  های گوناگون و بزرگه وجود آمدن شبکهموجب ب  ،سوی دیگر

برا و مکان  زمان  زمینهحصار  تمامی  اطالعات در  دریافت  علمی  ی  پدیده مستثنا  های  این  از  نیز  آموزش  و  را در هم شکسته 

ی های مختلف جامعه است. یادگیرها در بخشها و شایستگی  مهارت  ،های از ارکان اساسی توسعه توانمندینیست. آموزش یک

یاددهی   ،الکترونیکی آ  -یادگیری فعال و هوشمند است که موجب تحول در فرایند  انواع  موزش یادگیری شده است. در میان 

-ونیکی یاد میآموزش و یادگیری الکتر  ، مجاز یا به عبارت بهتر  ، روش نوین آموزشی که از آن به عنوان یادگیری الکترونیکی

در    ،شود نوین  آموزشی  نظام  یک  عنوان  فناوریدنیابه  انواع  و  است  مطرح  امروز  شبکهی  نظیر  پیشرفته  اینترنتی های    ، های 

  شود. طریق خدمات الکترونیکی ارائه می  محتوای آموزشی از  ، گیرد و در این نظاماطالعاتی و مدیریت دانش بهره می  های پایگاه 

 ( 230 ،1994 ،وهمکارانآریایی )

 1جدول  

 پرسش نامه دانش آموزان    

 تعداد  درصد  ها  گزینه  سواالت  

 چه مشکلی مواجه شدید؟ شدن آموزش بیشتر با مجازی.در ابتدای 1

 21 48/14 نداشتن گوشی همراه

 ۶۵ 83/44 ضعیف بودن نت

 ۵2 8۶/3۵ عالقه مند نبودن به آموزش مجازی

 ۷ 83/4 پیگیر نبودن معلم  

 ؟ کردها به شما کمک میی بیشتر در درسکس .در خانواده شما چه2

 9 21/۶ رپد

 109 1۷/۷۵ مادر 

 11 ۵9/۷ خواهر یا برادر 

 1۶ 03/11 هیچکس

 پیگیر تکالیف بود   .معلم تا چه حد 3
 8 ۵2/۵ کم 

 4۷ 41/32 متوسط 
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 90 0۷/۶2 زیاد

شدید و این موضوع را با ی که شما مطلبی را خوب متوجه نمی.وقت4

 د؟ رکگذاشتید تا چه حد به شما کمک می معلم در میان می

 12 28/8 کم 

 ۵0 48/34 متوسط 

 83 24/۵۷ زیاد

سکوت و  ) الس مجازی.در خانه شما شرایط برای برقراری یک ک۵

 چه حد وجود داشت ؟آرامش نسبی( تا

 11 ۵9/۷ کم 

 ۵۶ ۶2/38 متوسط 

 ۷8 ۷9/۵3 زیاد

 

 ؟ پیگیری میکردید را از چه طریق های مجازی.کالس۶

 ۶۷ 21/4۶ م  کرداز گوشی خودم استفاده می

ام  یکی از اعضای خانوادهاز گوشی 

 کردم  استفاده می
۷9/۵3 ۷8 

هایم پیگیری  از طریق همکالسی

 کردم  می
00/0 0 

 0 00/0 کردم اصال پیگیری نمی

 در چه حد بود؟  .جذابیت کالس های مجازی برای شما۷

 28 31/19 کم 

 ۵4 24/3۷ متوسط 

 21 48/14 زیاد

 42 9۷/28 نداشتند اصال جذابیتی 

.به نظر شما یادگیری مطالب در کالس مجازی بهتر است یا حضوری 8

 کل کدام یک را بیشتر ترجیح می دهید؟   ؟ و در

 11۷ ۶9/80 حضوری _حضوری

 8 ۵2/۵ مجازی_مجازی

 13 9۷/8 مجازی _حضوری

 ۷ 83/4 حضوری _مجازی

حد  حی تا چه از نظر رو ،.در دوران قرنطینه که کالس ها مجازی بود9

 و.... ( شده بودید؟  بی حوصلگی  ،کسل بودن ، افسردگی) دچار مشکل

 ۵1 1۷/3۵ کم 

 49 ۷9/33 متوسط 

 4۵ 03/31 زیاد

خانواده و یا معلم برای حل مشکالت مطرح شده در سوال قبلی  .10

 دادند ؟  چه اقداماتی انجام

 1۶ 03/11 اصال به این مشکل توجه نکردند  

کل ای رفع این مشتاحدود کمی بر

 کمک کردند  
90/2۶ 39 

تا حدود زیادی برای رفع این  

 مشکل کمک کردند  
38/۶1 89 

خواسته یا ناخواسته باعث بدتر  

 شدن آن مشکالت شدند  
۶9/0 1 

 38 21/2۶ کم  . تا چه حد برای انجام تکالیف اشتیاق داشتید؟ 11
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 ۶1 0۷/42 متوسط 

 4۶ ۷2/31 زیاد

 درسی شما در چه حد بوده است ؟  ه شاد بر پیشرفت. تاثیر برنام12

 4۷ 42/32 کم 

 ۷3 34/۵0 متوسط 

 2۵ 24/1۷ زیاد

 

 آموزان: ی دانش های پرسشنامهتجزیه و تحلیل داده  

ابتدای مجازی شدن آموزش بیشتر  ها دانشدر  از جمله ضعیف بودن نتآموزان  تهیه گوناتوانی    ، با مشکالتی  شی  خانواده در 

آموزان به آموزش مجازی و پیگیر نبودن معلم مواجه بودند. ضعیف بودن نت موجب ناتوانی در عالقه مند نبودن دانش  ،هوشمند

در   موقع حاضر شدن  تکالیف    ،کالسبه  فیلم،  ارسال  ارتبدانلود  برقراری  یا  و  معلم  توسط  ارسالی  در کالس  های  معلم  با  اط 

می این    در  . شدآنالین  میزان  مشکل   83/44مشکالتبرسی  عنوان  به  نت  بودن  ضعیف  مشکل  به  کنندگان  مشارکت  درصد 

عنوان مشکل درصد انتخاب به8۶/3۵زش مجازی با  آموزان به آمود از آن مشکل عالقمند نبودن دانشاساسی اشاره کردند. بع 

با   گوشی هوشمند  نداشتن  و  با    48/14دوم  معلم  نبودن  پیگیر  و  مشک  83/4درصد  عنوان  به  چهارم  درصدانتخاب  و  ل سوم 

 دند. شناسایی ش 

کرد که آمار  هایشان کمک میدرس  به آنها در  مادر بیشتر  ،درصد مشارکت کنندگان  1۷/8۵در بررسی انجام شده دیدیم که در

باالیی دادن رابطه مادران و فرزندان زا باشد و موجب تحت شعاع قرار  تواند آسیباست و این موضوع تا حد زیادی می  نسبتاً 

م عطوفتشود.  مظهر  منزل  در  ما  ،ادر  رابطه  تبدیل شدن  است؛  خانواده  اعضای  پناهگاه  و  و  مامن  معلم  رابطه  به  فرزند  و  در 

با کمک خواهر یا برادر   ، درصد  ۵1/۷درصد مشارکت کنندگان به تنهایی و بدون کمک کسی؛  03/11  .زا استآموز آسیبدانش

ی کمک به یادگیری و تثبیت هاترین روشتکلیف یکی از مهم  دادند. م میتکالیف را انجا  د هم با کمک پدر خوددرص2/۶خود و  

معلم برای  تکالیف توسط معلمان بود. در بررسی میزان پیگیری    شاد کنترل  آموز است از جمله امکانات برنامههای دانشآموخته

ی کم  صد دانش آموزان گزینهدر۵2/۵ولی    ، ی متوسط را انتخاب کردندینهدرصد گز  41/32ی زیادو  درصد گزینه0۷/۶2تکالیف

 ای مواجه نبودند.وزان در زمینه با مشکل چندان جدیآمد. طبق این نتایج خوشبختانه دانشرا انتخاب کردن

می پرداخت و    ،های آموزشیاری کالس آنالین و یا ارسال کلیپهای مجازی معلم به تدریس مباحث از طریق برگزدر کالس

بیان کردند که    ،درصد مشارکت کنندگان  24/۵۷ستند به رفع اشکال درباره آن درس بپردازند.حدود  انتودانش آموزان نیز می  

نمیدرهنگامی   متوجه  خوبی  به  را  درسی  آنمطالب  معلم  حدشدند  تا  حدود  ها  و  مشارکت248/34زیاد  هم  درصداز  کنندگان 

متو تا حد  آنها کمک میمعلمشان  به  گزینه  درصد  28/8کرد.  سط  میرا    ی کمهم  پس  کردند.  دوانتخاب  این   موضوع   توان 

مسهل) دانشانگاری  تکالیف  وبرسی  پیگیری  در  وآموعلم  دانش  زان  برای  معلم  اشکال  متوجه آموزرفع  را خوب  که درس  انی 

 نظر گرفت.  آموزان درآموزش مجازی دانشلش اساسی( برای ولی نه به عنوان چا) را هم به عنوان چالشنشدند( 

آنها تغییر  ت که سبک زندگی متناسب با شرایط  تر از هر قشری هستند و نیاز اسپذیررای آموزش مجازی آسیبان بآموزنشدا

مورد  کنندگان در  های مشارکتپس از بررسی پاسخ   ،ه حداکثر برسدوری فرزندان بای باشد که بهرهای خانه به گونهکند و فض

 ۶2/38زیاد و درصد شرایط برقراری کالس مجازی را تا حد    ۷9/۵3نشانفراهم بودن شرایط برقراری کالس مجازی در خانه  
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توان به این مورد هم  آموزان از این نظر با مشکل مواجه بودند پس میدانشدرصد    ۵9/۷ولی    ،درصد تا حد متوسط دارا بودند

 آموزان اشاره کرد. مجازی برای دانشهای آموزش چالش هم به عنوان یکی از

برای کالسوآمستفاده دانشا از گوشی همراه خود  اینکه در نظرزان  به  با توجه  تلفن های مجازی مزایا و معایبی دارد  سنجی 

دانش  21/4۶همراه   کالسدرصد  برقراری  برای  وآموزان  خود  گوشی  از  مجازی  گوشی    ۷9/۵3های  از  اعضای  درصد  از  یکی 

هر قشری دیگری آسیب خواهند دید    رستی استفاده نکند بیش ازآموزان از این وسیله به دکردند اگر دانشستفاده میخانواده ا

شود که این وابسته موجب خواهد شد تا فرد در پی  کند نوعی وابستگی در به ایجاد میوجوانی از تلفن همراه استفاده میوقتی ن

نس مخالف از طریق با ج  رتباط وری به دیگران باشد همچنین تلفن همراه امکان ابرقراری تماس و ارسال پیامک های غیر ضر

هایی شود که والدین شان از آن تواند وارد سایتآموزان به راحتی میت تحصیلی را نیز در پی دارد دانشهای مجازی و افشبکه

 . زا استاهی ندارند و این موضوع نیز آسیبآگ

ده دارند که دانش آموزان در سان عقیکننده شود بسیاری از کارشناآموزان خستهممکن است برای دانش  های آنالین گاه کالس

های مجازی  یرند در بررسی میزان جذابیت کالسگو مطالب درسی را به خوبی فرا نمیکند  های مجازی بازیگوشی می کالس

دند که  درصد گزینه جذابیت کم را انتخاب کر  31/19ندارند    آموزان گزینه اصالً جذابیتیدرصد دانش  9۷/28آموزانبرای دانش

اینتایی بتواند تا موضوع می   د کننده  باید تمام تالش خود را انجام دهد تا  های خود را برای  بتواند جذابیت کالس  باشد معلم 

 . آموزان افزایش دهددانش

معلم درارتباط است و    آموز از نزدیک با که دانش  سطح یادگیری درآموزش حضوری تاحد قابل قبولی بهتر است به این خاطر

-توجه به زبان بدن دانش  کند و باهایی که مطرح میمعلم با سوال  ،کالس حضوری  کنند. دراهم تعامل برقرار می این دو بهتر ب

آموزش مجازی چنین   درصورتی که در  ،آموز درس را فرا گرفته است یا نهکدام دانش  واند تشخیص دهد کهتآموز به راحتی می

در شده  مطرح  پرسش  نتایج  برسی  نیست.  مهیا  دانش  مورد  تعاملی  یادگیری  میمیزان  تایید  را  موضوع  این  .  کندآموزان 

دهند.  ل آموزش حضوری را بیشتر ترجیح میک  و درد  نحضوری دار  درآموزش  یادگیری بهتریمشارکت کنندگان  درصد  ۶9/8

  درصد۵2/۵  دهشاهده شم  هبرسی نتیج  در  ،باشد زیادی ولی دارای مزایای زیادی هم می  معایبآموزش مجازی اگر چه دارای  

درآموزان  دانش بهتری  دارند  یادگیری  مجازی  در  ،آموزش  را  ولی  مجازی  آموزش  می  کل  ویژگی ترجیح  آموزش های  دهند. 

و مکانیمجا به منابع درسی و... موجب جذ  ،زی مانند خاصیت هر زمانی  انتخاب  ابیتدسترسی آسان  کنندگان شده آن برای 

اینکهآموزان  درصد دانش9۷/8 .است بیشتر ترجیح میولی    ،بهتری درآموزش حضوری دارند  یادگیری  با  را  -آموزش مجازی 

 دهند. ش مجازی آموزش حضوری را ترجیح میدرصد هم باوجود یادگیری بهتر در آموز  83/4دهند.

قرنطی و  نامطلوبی  کرونا  پیامدهای  و  تاثیرات  فردی  درنه  ایجاد کرده    ،سطوح  نوجوانان  و  برای کودکان  آموزشی  و  فردی  بین 

مشکالت تغذبه و    ،و تنهایی  حوصلگیاحساس بی  ،ردگیافس  ،اضطراب  ،توان به مشکالتی نظیر استرسبعد فردی می  در  ،است

کردبی اشاره  و..  رربر  در .خوابی  میزان مشکالت  برسی  پیامد سی  و  قرنطینهوحی  دوران  نامطلوب  درصد    1۷/3۵حدود    ،های 

دهندگان  پ  کم گزینهاسخ  و  گزینه  درصد  ۷9/33و  ی  متوسط  گزینه03/31ی  کردند. ی  درصد  انتخاب  را  برسی    زیاد  از  پس 

درصد بیان کردند که تا حدود    38/۶1  ،م کهآموزان دیدیمعلمان برای رفع این مشکالت دانشمیزان تالش والدین و  های  پاسخ

هم بیان کردند که اصال به این مشکلشان توحه نشده است    درصد03/11و    ،ش شده استبرای رفع این مشکالت آنها تالزیادی  

مراقبتی    توانند عادات خودهم گفتند که خانواده و معلم باعث بیشتر شدت این مشکالتشان شدند. والدین می  ۶9/0و حدود  

د را هم به این کار تشویق کنند. معلمان هم  ورزش کردن و... را روزانه انجام دهند و فرزندان خو  ،استراحت  ،خوردنمانند غذا
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از دانش  دنتوانمی برطرف کردن این مشکالت    که به سالمت روحی و جسمی آنها کمک کنند در  آموزانبا خواستن تکالیفی 

 نقش داشته باشند. 

برای   انگیزه  تحصیل مجازی   در  انآموزانجام شده دانش  طبق تحقیقات  ،از اهمیت باالیی برخوردار است  آموزش آنالینایجاد 

و انحام  آموزان برای کالس مجازی  دانش  برسی میزان اشتیاق   در  د.نای نسبت به آموزش حضوریصیل بیشترخطر ترک تحدر

د  حدو  گرانی کمتری دارند امانای  جزیاد را انتخاب کردند که    یزینهگدرصد    ۷2/31ی متوسط و  درصد گزینه  0۷/42،  تکالیف

اشتیاق  )  ن این موضوع راهمتوابنابراین می   ،ی کم را انتخاب کردند که آمار نسبتا باالیی استگزینه آموزان  شدرصد دان  21/2۶

 های آموزش مجازی برای دانش آموزان درنظر گرفت.از چالشو تکالیف( به عنوان یکی  آموزان برای کالس مجازیکم دانش

ب  در تاثیر  پیشرفت تحصیلی دانشبرسی  بر  ی  درصد گزینه  24/1۷ی متوسط و  درصد گزینه  34/۵0دود  ح  ،آموزانرنامه شاد 

و   گزینه  41/32زیاد  کدرصد هم  دهندهی  نشان  که  کردند  انتخاب  را  امکاناتم  اضافه شدن  وجود  با  است  این  به    ی  جدید 

از نظر ...( هامکان دسترسی هر معلم به دانش آموزان کالس خود و  ،ایجاد و تعریف تکالیف توسط معلمان)  ی شاد برنامه نوز 

دانش از  دربسیاری  زیادی  تاثیر  است  آموزان  نداشته  تحصیلی  برنامهپیشرفت  این  مشکالت  دلیل  به  از همچ  ،؛  بسیاری  نان 

 کنند. واتساپ و... استفاده میهایی مانند  از برنامهمعلمان 

 های تشریحی نکات زیر استخراج شد:پس از تحلیل نتایج سوال

 

  نظر گرفتن نظر دانش آموزان:مزایای آموزش مجازی با در  

 داشتن وقت بیشتری نسبت به آموزش حضوری برای انجام تکالیف. •

 شود. دگیری بهتره درس میآنها باعث یا های آموزشی و مشاهده چند بارُ ذخیره فایل •

 در خانه ماندن و کنار خانواده بودن •

 ها دانلود شدن الیو •

 نظارت بیشتر خانواده ها و تدریس  •

 19آموزان از بیماریهایی مثل کووید دانشدر امان بودن  •

 عدم اتالف وقت در مسیر و صف و زنگ تفریح •

 ها کمتر شدن هزینه •

 

  دانش آموزان:معایب آموزش مجازی با در نظر گرفتن نظر  

 های معلم م و مناسب برای گوش دادن به صحبتعدم وجود محیطی آرا •

 ها ضعیف بودن نت و عدم توانایی شرکت در کالس •

 ها نبودن بعضی از معلم پیگیر •

 ها عدم ارتباط و حضوری با معلم و همکالسی •

 ضعیف شدن بینایی و آسیب دیدن چشم در اثر استفاده زیاد از گوشی •

 شوندگیرند یا دچار بدفهمی میاضی از طریق آموزش مجازی یاد نمیها مثل ریآموزان بعضی از درسدانش  •

 آموزان به درس شدن عالقه دانش و در نتیجه کمهای مجازی جذاب نبودن کالس •

 آموزان در فرایند یاددهی یادگیری فعالیت کم دانش •
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 وابستگی زیاد دانش آموزان به موبایل •

آموزان که در یادگیری درس مشکل دارند  تواند به همه دانشآموزان در آموزش مجازی معلم نمیدانش  به علت زیاد بودن •

 برسد

 شوند تر میآموزان ضعیف در نتیجه دانشتر است تقلب در آموزش مجازی راحت •

 آموزان و عدم رفع مشکل آنها درباره درس. ها به سواالت دانشعدم پاسخگویی بعضی از معلم •

 

 پیشنهادات دانش آموزان برای رفع مشکالت آموزش مجازی:  

 ها بیشتر شودوقت استراحت بین درس •

 « جذاب کردن آموزش برای سنین پایین »تولید محتوای جذاب •

 استفاده از اسکای روم به جای شاد •

 در پیشرفت و سرعت نت اقداماتی داشته باشند نت سریع و رایگان شود •

 ها حس واقعی کالس داشته باشند ه بچهوبینار به شاد اضافه شود ک •

 داشتن تدریس حضوری حداقل یک بار در هفته در کنار آموزش مجازی  •

 ش هایی با سرعت باال برای آموزانتخاب برنامه •

 اصالح معایب شاد  •

 استفاده از فیلم و نرم افزارهای آموزشی باعث تثبیت و نهادینه شدن مطالب درسی  •

 های موضوعیپرسش و پاسخ و ایجاد بحثآزمون و برگزاری جلسات  •

 هایی که وضع مالی خوبی ندارند گوشی هدیه بدهد دولت به بچه •

 آموزان باشد معلم پیگیر مشکالت درسی دانش  •

   حفظی مجازی باشند هایفقط درس •

 2ول  دج

 پرسش نامه والدین 

 تعداد  درصد گزینه ها  سواالت 

 میزان تحصیالت شما چقدر است ؟

 21 34/10 زیردیپلم

 ۶۷ 00/33 دیپلم 

 94 31/4۶ کارشناسی 

 21 34/10 کارشناسی ارشد و باالتر

مشکلی مواجه در ابتدای مجازی شدن آموزش بیشتر با چه 

 شدید؟ 

زندتان با شما در همکاری نکردن فر

 انجام تکالیف خود
11/2۶ ۵3 

بی عالقگی فرزندتان به کالس های 

 مجازی
۶۵/23 48 

 14 40/۶ نداشتن گوشی هوشمند

 89 84/43 ضعیف بودن نت
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 فرزندتان کالسهای مجازی را چگونه پیگیری می کرد؟ 

 از گوشی خود استفاده می کرد 
 

۵1/32 

 

۶۶ 

واده استفاده  از گوشی یکی از اعضای خان

 می کرد 
00/۶۷ 13۶ 

اقوام یا همکالسی  ، از طریق دوستانش 

 هایش استفاده می کرد 
00/00 0 

 1 49/0 اصال پیگیری نمی کرد 

 تدریس معلم فرزندتان در فضای مجازی به چه صورت بود؟

 1۷0 ۷4/83 از طریق شاد

 12 91/۵ اسکای روم و...  ، کالس های انالین

 21 34/10 گپ یا واتساب   از طریق ایتا یا

 0 00/00 تدریسی صورت نگرفته است 

 آیا معلم تکالیف را به خوبی بررسی می کرد؟ 
 1۵9 33/۷8 بله

 44 ۶۷/21 خیر 

اگر فرزند شما در مطلبی مشکل داشت معلم تا چه حد برای حل  

 مشکل به او کمک می کرد؟ 

 28 ۷9/13 کم 

 83 ۷9/40 متوسط 

 92 32/4۵ زیاد

و توجه به فرزند شما در کالس های مجازی و مطالب درس  دقت 

 تا چه حد بود؟ 

 41 20/20 کم 

 92 32/4۵ متوسط 

 ۷0 48/34 زیاد

این که دانش آموز معلم خود را ندیده بود تا چه حد در انجام  

 ندادن تکالیف درسی تاثیر داشت؟دادن یا 

 ۵3 11/2۶ کم 

 ۷۵ 9۵/3۶ متوسط 

 ۷۵ 9۵/3۶ زیاد

شما تا چه حد به خوبی انجام دادن تکالیف اهمیت می   فرزند

 دهد؟ 

 38 ۷2/18 کم 

 84 38/41 متوسط 

 81 90/39 زیاد

در خانه چه کسی بیشتر به فرزندتان در انجام تکالیف درسی  

 کمک می کند؟ 

 8 94/3 پدر

 1۵۶ 8۵/۷۶ مادر 

 1۶ 88/۷ خواهر یا برادر

 23 33/11 خودش به تنهایی

معلمان برای تدریس مجازی از سواد فناورانه تا چه  به نظر شما

 حد استفاده می کردند؟ 

 39 21/19 کم 

 92 32/4۵ متوسط 

 ۷2 4۷/3۵ زیاد
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نظارت مدیر و معاونین مدرسه بر کار معلم و رسیدگی به  

 مشکالت دانش آموزان در چه حد بود؟

 48 ۶۵/23 کم 

 94 31/4۶ متوسط 

 ۶1 0۵/30 زیاد

 

 های پرسشنامه والدین:تحلیل داده

های پرسشنامه والدین از نظر سواد و میزان تحصیالت والدین  ه ن نتایج رسیدیم که با بررسی دادها به ایهنگام تحلیل داده  هب

درصد از آنها زیر    10.34درصد از آنها دیپلم و    33از مشارکت مشارکت کنندگان دارای کارشناسی هستند و    4۶.31دیدیم که  

تی که انجام دادیم فهمیدیم  طبق مطالعا.  کارشناسی ارشد و باالتر دارنددرصد از مشارکت کنندگان    10.34همچنین  دیپلم و  

ها و  در پیگیری کالسها و یادگیری بهتر درس  بیشتر به فرزند خود   چقدر میزان تحصیالت والدین بیشتر باشد می تواند که هر

فر بیشتر  همچنین  و  کنند  کمک  آنها  اشکاالت  میرفع  یعنی  کند  تشویق  علم  یادگیری  و  تحصیل  ادامه  به  را  خود  زان زند 

 ها رابطه مستقیم بر پیشرفت تحصیلی فرزندان شان دارد. تحصیالت والدین در بیشتر وقت

ابتدای مجاز ازدر  زیادی  با مشکالت  والدین  فرزندان به کالسقبیل بی   ی شدن آموزش  نبودن  عالقگی  و جذاب  های مجازی 

نت مواجه شدند ضعیف بودن نت  آنها و نداشتن گوشی همراه و همکاری نکردن فرزندان با والدین و ضعیف بودن  تدریس برای  

-عدم تالش برای یادگیری درس می  تکالیف و ادن  ندو انجام  تحصیلی عالقگی و عدم همکاری فرزندان با والدین باعث افت و بی 

این مشکالت  در  شود   به  از مهمترین م  43.84بررسی میزان  بیشترین درصد  با  بودن نت و  والدین مربوط به ضعیف  شکالت 

م شده است بعد از آن مشکل بعدی همکاری نکرده فرزندان با والدین با  کنندگان اعالترین مشکل از نظر مشارکتان بزرگعنو

درصد شناسایی    ۶.40و درآخر نداشتن گوشی همراه با    23.۶۵ن به آموزش مجازی با درصد  عالقگی فرزنداو بی   2۶.11درصد  

 . شدند

ن نتیجه رسیدیم که پرسشنامه والدین به ایها بودند با توجه به  گیر کالسپیآموزان  وع آموزش مجازی تقریباً همه دانشبا شر

کردند و تعدادی هم  یکی از اعضای خانواده پیگیری می   های مجازی را از طریق گوشی% کالس۶۷آموزان با میزان  بیشتر دانش

ری  ها را اصالً پیگیاز شرکت کنندگان کالس  49/0کردند و  ها را پیگیری میو یک کالس  32.۵1وشی خود با درصد  گ  از طریق

ها بر دوش والدین بوده است و  هایی که با ما مجازی شدن کالساز مسئولیت  ی فرزندان.هاپیگیر بودن یا نبودن کالس  نکردند

آموزان به درس و  شدن دانش  ملتزمها و امنیت آنها باعث  نشان درباره زمان کالسبه فرزندا  در اصل والدین باید با تذکر دادن

شوند.  اپلیکیشها  معلم   کالس  از  تدریس  برای  استفاده میمعموالً  شاد  اپلیکیشن  ولی   ، کنندن  از  که  هستند  های  تعدادی هم 

مه والدین فهمیدیم  کنند در بررسی پرسشناگپ یا واتساپ و غیره استفاده می  های آنالین یا اسکای روم یا دیگری مثل کالس

درصد از طریق اسکای روم و    ۵.91یق ایتا و گپ و واتساپ و  درصد از طر  10.34های مجازی از طریق شاد و  کالس  83.۷4که  

برگزار  کالس آنالین  کرونا  میهای  زمان  در  اینکه کالسی  به  و کسی  است.بشدند  نکرده  اشاره  نشده  مهمترین   رگزار  از   یکی 

باشد  توسط آنها مییزان یادگیری مطالب  آموزان برای پی بردن به متکالیف ارسال شده توسط توسط دانشوظایف معلم بررسی  

بسیار است    آموزان برای آن دارای اهمیتدهد که یادگیری درس توسط دانشلیف دادن بازخورد معلم نشان میبا بررسی تکا

از مشارکت  ۷8.33   21.۶۷این موضوع یعنی بررسی تکالیف توسط معلم جواب مثبت دادند و فقط  کنندگان نسبت به  درصد 

 کند. تکلیف آنها را به خوبی بررسی نمی ه معلم فرزندانشان درصد از آنها اعالم کردند ک
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-رای معلمان شده است یادگیری دانش ل بکترین مشای مخصوص دروسی مثل ریاضی از معضلیاددادن درس از طریق مجاز

آموزان مشکالت دانشتری برای برطرف کردن  ها باید انرژی بیشدارتر بود پس معلممجازی نسبت به حضوری مشکل  درآموزان  

آموزان از درس خواندن و آنها و زده شدن دانشها و حل نشدن آنها باعث افت تحصیلی  ذارند زیرا تراکم شدن مشکالت بچهبگ

از مشارکت کنندگان   4۵.32شنامه والدین به این نتیجه رسیدیم که  شود در بررسی پرسهای معلم میگوش دادن به صحبت 

ب این موضوع دادند و  اعالم کردند که معلم  به  زیادی  اهمیت  رای برطرف کردن مشکالت درسی فرزندانشان وقت گذاشتن و 

ز والدین نسبت به  درصد ا  13.۷9ها کمک کردند ولی اهمیت زیادی ندادند و  این موضوع به بچه  معلمان دردرصد از    89/40

تند که معلم وقت کم گذاشتند یا اصال به این  آموزان گفموضوع در برطرف کردن مشکالت دانشواکنش معلم نسبت به این  

های مجازی وجود ندارد یا  حضوری در کالسحاکم بر کالس    جوهای مجازی به دلیل اینکه  در کالس  موضوع اهمیت ندادند. 

از  کی  آموزان آنطور که باید به دست توجه نکنند و در نتیجه دیرتر درس یاد بگیرند یدانششود ممکن است  خیلی کم حس می

 . باشندمعلم می هایرفحهای مجازی بررسی میزان توجه و دقت فرزندانشان به کالس و درس و وظایف والدین در زمان کالس

های معلم  عالم کردند که فرزندشان به کالس و صحبتاز والدین ا  4۵٫32بعد از بعد از بررسی پرسشنامه والدین فهمیدیم که  

ندیدن    کنند.می   گوش  دقیقحرفای معلم    طور کم بهبه    20.20قط  به طور زیاد و ف  34.48کنند و  به طور متوسط توجه می

تکالیف دارد در  معلم و عدم تعامل معلم و شاگرد با هم تاثیری مستقیم بر انگیزه دانش آموزان برای انجام دادن یا انجام ندادن  

تواند از بازخورد ها متوجه شود تا چه حد توانسته است مستقیم معلم و دانش آموز معلم میتدریس حضوری به دلیل ارتباط  

لم و  آموز و معین ارتباط چهره به چهره بین دانشهای مجازی به علت نبودن اآموزشی را تبیین کند ولی در کالسمحتوای  

ر که باید چندان آموزان آموزش مجازی را آنطوآموزان ممکن است دانشهای فردی و روانی دانشیژگیهمچنین آگاه نبودن از و

مهم تلقی نکنند و در نتیجه حضور فعالی در کالس نداشته باشند و در نتیجه در انجام تکالیف خود تقلب کنند یا کالً انجام  

از مشارکت کنندگان گفتند که این موضوع تاثیر زیادی دارد و  درصد    3۶.9۵ندهند در بررسی پرسشنامه والدین فهمیدیم که  

 تاثیر کم دارد.  2۶.11کردند که تاثیر متوسط و  م درصد اعال 3۶.9۵

دهد  آموزی که تکالیف خود را انجام میاند همچنین دانشیار مهمآموزان درس را بهتر درک کنند بستکلیف برای اینکه دانش

انجام تکلیف  ل آنها کمک بگیرد رسد و برای برطرف کردن آنها از معلم یا والدین خود برای حمی س  به مشکالت خود در یک در

آموزان کمک کند کاربرد بعد از معلم  بهبود سالمت روانی و جسمانی دانشها و به  د باعث افزایش اعتماد به نفس بچهتوانمی

ها و تندتر شدن ارتباط معلم و  اند با مجازی شدن کالسدانش آموزان بر عهده دارد والدینکسی که مسئولیت بررسی تکالیف  

انجام    ،شاگرد نتیجه رسیدیم که  در  این  به  والدین  بررسی پرسشنامه  از  بعد  بیشتری دارند  توسط فرزندانشان نظارت  تکالیف 

از دانش آموزان تکالیف خود را در حد خوب انجام می  39.30 ا  41.38دهند و  درصد  بیشترین درصد در  م تکالیف  نجادرصد 

آموزان در به علت حضور دانش  دهند. در حد کم انجام میدرصد تکالیف خود را    18.۷2کنند و  خود در حد متوسط عمل می

و حس دانشنک  خانه  مجازی  آموزش  در  جو کالس  اعضای  ردن  بقیه  معلم  بر  عالوه  که  شدند  زیادی  مشکالت  دچار  آموزان 

م تکالیف  آموز برای انجادن آن مشکالت و کمک کردن به دانشخواهر وظیفه برطرف کر  خانواده از قبیل پدر و مادر و برادر و

بیشترین کسی    آموز دارند در بررسی پرسشنامه والدین فهمیدیم کهتوضیح دادن آن برای دانشیادگیری بهتر درس از طریق  

به دانش ر یا برادر با  کمترین کمک و خواه  3.94د  باشد پدر با درصمادر می  ۷۶.8۵کند با درصد  آموز کمک میکه در خانه 

دانش  ۷.88درصد   تنهایی    11.33کنند و  آموز کمک میبه  به  اعالم کردند که فرزندانشان بدون کمک و  از شرکت کنندگان 

 دهد. تکلیف خود را انجام می
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ه از سواد فناورانه در  دهای حضوری استفاده از یک روش تدریس جذاب بسیار اهمیت دارد استفاهمانطور که در زمان کالس

اینقدر اهمیت  زمان کالس فنا،  داردهای مجازی  از سواد  آموزان و در نتیجه وری باعث جذاب شدن درس برای دانشاستفاده 

یاددهی  روند  می -بهبود  والدین  یادگیری  پرسشنامه  در  استفاده    3۵.4۷شود  فناورانه  سواد  از  زیادی  در حد  معلمان  از  درصد 

 کنند. اده میکم از سواد فناورانه استف در حد 19.21درصد به طور متوسط و  4۵.32کنند و می

تجربه نیاز به نظارت دارند معلمان تازه کار به دلیل کم  علمان اعم از معلم با تجربه و بینظارت در آموزش بسیار مهم است م

شود که معلم  ر بر کار آنها دارند نظارت باعث میتجربه بودن و نداشتن آشنایی کافی با نظام آموزشی و غیره نیاز به نظارت مدی

تری به آنها برسد در پرسشنامه  آموزان را به طور جدیبه مشکالت دانش  دهد و در رسیدگی به صورت بهتری انجام  کار خود را  

درصد در حد    4۶.31صدم از مشارکت کنندگان اعالم کردند که نظارت مدیر بر کار معلم زیاد است و    30.0۵والدین دیدیم که  

 باشد. در حد کم می  23.۶۵متوسط و 

 های تشریحی نکات زیر استخراج شد:نتایج سوال پس از تحلیل

 

 مزایای آموزش مجازی بر اساس پرسشنامه والدین:

 های جدید  ردن روشتجربه جدید در تحصیل در جهان ک •

 های معلملوغ و در آرامش گوش دادن به صحبتدور بودن از فضای ش •

 خواندن ویی در وقت رفت و برگشت و در نتیجه وقت زیاد برای درس جصرفه •

 های آموزشی و مشاهده چند باره آنها امکان دانلود فیلم  •

 گرفتندها روش تدریس یاد می خانواده •

 های این کار و جایگاه معلم و سختی  پی بردن اولیا به ارزش و کار •

 گرفتآموزش در هر شرایطی صورت می •

 ط والدین ار فرزندانشان در هنگام تدریس و تحت نظر بودن آنها توسبودن والدین در کن •

 والدین در جریان کامل تدریس قرار داشتند •

 آموزان گم نشدن وسایل دانش •

 ها. ها و جلوگیری از انتقال بیماریمریض نشدن بچه •

 

 معایب آموزش مجازی بر اساس پرسشنامه والدین:

 کار معلم توجهی معلم و مدیران و عدم نظارت بر بی •

 آموزان به انجام تکالیفعدم تمایل دانش •

 های مجازی-آموزان به درس و کالسعالقگی دانشبی •

 آموزان با والدینهمکاری نکردن دانش •

 پایین آمدن کیفیت آموزش  •

 به دلیل عدم تکرار و تمرین هایی مثل ریاضی یا فارسی و االن خصوص در مهارت نوشتنها در درسضعیف شدن بچه •

 ت و هزینه زیاد اینترنتکندی ن •

 ها اجتماعی شدن بچهدن خجالتی شدن و گیر شگوشه •
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 آسیب دیدن چشم ها  •

 کاهش اعتماد به نفس و عدم سنجش سواد دانش آموزان توسط معلم •

 دهند شود و در نتیجه انگیزه برای درس خواندن از دست میآموزان در فضای مجازی کم میرقابت بین دانش •

 بر اولیا و همچنین بیشتر شدن وظایف والدین عدد خصوص مادرفشار و استرس زیاد   •

 ها و قرار نگرفتن در جو کالستعامل نداشتم با معلم و همکالسی ها و ندیدن معلم و نبودن با همکالسی  •

 قطع شدن مکرر برنامه شاد  •

 

 پشنهادات والدین برای كاهش مشکالت آموزش مجازی 

 تیار داشتن گوشی هوشمندبرای تدریس و در اخانتخاب زمان مناسب  •

 رفع مشکالت نت و تهیه بسته ارزان و رایگان برای دانش آموزان •

 نظارت بیشتر بر کار معلم ها  •

 ارتقای سواد خانواده ها و معلمان در زمینه فناوری و آشنایی به روز فضای مجازی  •

 علمی به تدریس.   اضافه شدن تفریحات و سرگرمیارائه محتوای ارزشمند و جذاب توسط معلم و همچنین  •

افزایش مشارکت   توجه و تشویق دانش آموزان به حضور صبحگاهی در کالس • برای  ارائه تدریس توسط دانش آموزان  و 

 فعال دانش آموزان در تدریس. 

ر دانش آموز ارتباط  معلم حوصله بیشتری برای پاسخگویی به سواالت دانش آموزان داشته باشد و همچنین به تنهایی با ه  •

 . برقرار کندبیشتری 

 

 ابتدایی: معلمان    مزایای برنامه شاد از نظر 

 در دسترس بودن  •

 داشتن امکاناتی مانند گفت و گوی صوتی و بخش زنده   •

   باال امنیت  •

 تر کردن آموزش مجازی هماهنگ •

 ای های آموزشی به صورت نیمه حرفهجبران کاستی •

 ها با زمان نامحدود فیلمان ارسال امک •

 ها  کانال های آموزشی برای همه پایه وجود •

 ها و مشاهده فیلم ها به دفعات بیشتر امکان ذخیره ویدیو •

 

 ابتدایی: معایب برنامه شاد از نظر معلمان  

   ..و  سرعت پایین آپلود فیلم ها و عکس ها ،هنگ کردن کند بودن •

 مانند نوشتن تماس تصویری گروهی و    نداشتن امکانات کافی مورد نیاز •

 وبکم و..  

 نبودن امکان مشارکت همه دانش آموزان در تدریس   •
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 نبود امکان تشخیص صحیح معلمان از میزان سطح یادگیری دانش آموزان  •

 

 : آموزش مجازی مشکالتپیشنهادات معلمان برای كاهش  

 افزایش سرعت اینترنت   •

 امکان   ،ویژگی صوتی درالیو   ،صوتی ، وبکم)  بردن امکانات برنامه ی شاد باال •

 ( ارتباط تصویری دوطرفه و...

 آموزش معلمان برای تولید محتوای متنوع و جذاب و خالقیت درتدریس   •

 مجازی 

 فرهنگ سازی و برگزاری دوره های آموزشی برای والدین   •

 ین بامعلم  همکاری والد  •

 تهیه محتوای الکترونیکی مفید   •

 نظارت بیشتر مدیران مدارس و والدین   •

 آن به طور کامل رد   مشکالت دلیلبه  ااری از معلمان هم آموزش مجازی ربسی**

 کرده وفقط آموزش مجازی را پیشنهاد داده اند. 

 

 گیری تیجهن

  است؛ کرده  دا یپ  نمود اریبس آموزش عرصه در یارتباط نوظهور ی هایفناور  تیقابل جهان سراسر در  کرونا یماریب وعیش با  امروزه

  در  دیبا   متخصصان  و  ندارد  وجود  یکیزیف  و  یحضور  آموزش  از  استفاده   امکان  یبهداشت  یهاپروتکل   تیرعا  یراستا  در  که  چرا

-نظام .  دهند  هیرو  رییتغ  نینو  ی هاروش  به  و  گرفته  فاصله  متداول   و  یسنت  یهاروش  از  یریادگ ی   و  آموزش  ندیفرا  تداوم  جهت

  ی هابرنامه  ،یفناور  شرفتیپ   و  رشد  ،چنانچه  است؛  گرفته  رقرا  راتییتغ  نیا  ریمس  در  که  است  یینهادها   از  ی کی  یآموزش  یها

ی  هاچالش   یبررس  هدف  با   پژوهشاین    است؛  داده  قرار  ری تاث  تحت  یقیعم  طور  به  را  درس  یها  کالس   تجارب  و  یآموزش

و  ،نیوالد  دگاهید  از  آموزش برسی    .دیگرد  یطراح  روسیو  کرونا  یریگ  همه  یروزها  در  ،آموزاندانش  معلمان  از  تحلیل  بعد 

تهیه گوشی   ناتوانی در  آموزان شامل مواردی مثل: ضعیف بودن اینترنت؛های آموزش مجازی برای دانشدیدیم که چالش ها داده

و فرزند به    ی مادربدیل رابطهآسیب زا بودن ت؛ عدم پیگیری و رفع اشکال معلم؛  هوشمند؛ عالقمند نبودن به آموزش مجازی

  مساعد بودن شرایط خانه برای برقراری کالس مجازی؛ افت تحصیلی و وابستگی به فضای مجازی؛ آموز؛ نای معلم و دانشرابطه

کالس بودن  کننده  استرسخسته  مانند  مشکالتی  ایجاد  مجازی؛  برنامه  ،اضطراب،  های  مشکالت  شادافسردگی؛  نداشتن   ؛ی 

انجام تکالیف؛ برای  با معلم و هم کالسیعدم    انگیزه  فعاارتباط حضوری  دانشها؛  یادگیری؛ لیت کم  باددهی    آموزان درفرایند 

موزش مجازی برای  های آتوان اشاره کرد. از چالشمیتقلب؛ مشکالت بینایی دراثر استفاده زیاد از گوشی؛  فراهم بودن امکان  

اینترنت؛سرع   ؛: کاهش میزان یادگیری دانش آموزانتوان به موارد زیر اشاره کردمعلمان می پایین   آموزان در دانشناتوانی    ت 

نداشتن تخصص الزم برای تولید   عدم اقدام مدیران برای حل مکشالت آموزش مجازی؛  ؛همکاری نکردن والدین  تهیه گوشی؛

و   برنامهمتنوع؛  محتوای جذاب  زیاد  بسیار  شاد؛مشکالت  دانش  ی  موقع  به  درعدم حضور  ندادن    کالس درس؛   آموزان  انجام 

ارتباط عاطفی بین  عدم    آموزان؛تکالیف توسط دانش نبود امکان بازخورد دادن و رفع اشکال برای    آموز؛معلم و دانشبرقراری 
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اشاره کرد.آموز میدانش آموزش  از چالش  توان  والدین هم میهای  برای  و  مجازی  والدین  پایین  مانند: سواد  مواردی  به  توان 

در دانش   ناتواتی  به  کردن  بیکمک  دانشآموزان؛  بعالقگی  تکالیف؛آموزان  انجام  همراه  ه  گوشی  همکاری  شخصی  نداشتن  ؛ 

سواد فناورانه پایین معلم؛    معلم؛   ؛ عدم برسی تکالیف توسطی شاد برنامهانجام تکالیف؛ مشکالت اینترنت و    آموز درنکردن دانش

گیر و  گوشه  برای والدین؛  فشار روانی و استرس زیاد  ایجاد  آموزان؛شداننبود تعامل مستقیم بین معلم و    تجربه نبودن معلم؛  با

مهارت مثل ریاضی و فارسی و  هایی  در درس  آموزانآموزان؛ پایین آمدن کیفیت آموزش؛ ضعف شدید دانشدانشمنزوی شدن  

 سطح گفت که    توانمیمقایسه آموزش مجازی و حضوری    در اشاره کرد. خواندن و نوشتن به دلیل عدم تکرار و تمرین الزم؛

  دو  نیا  و   است  ارتباط  در   معلم  با   ک ینزد  از  آموزدانش  که  خاطر  نیا  به  است  بهتر  یقبول  قابل   تاحد  یورحض  درآموزش  یریادگی

  در  شده  مطرح  پرسش  جی نتا  یبرس.  ستین  ایمه  یتعامل  نیچن   یمجاز  آموزش  در  که  یدرصورت  ،کنندیم  برقرار  تعامل  باهم  بهتر

 آموزش   در  یبهتر  یریادگی  کنندگان  مشارکت  درصد۶9/80کند   ی م  دییتا  را  موضوع  نیا  آموزاندانش  یریادگی  زانیم  مورد

 .  دهند یم حیترج  شتریب را یحضور آموزش کل  در و دندار یحضور 
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Abstract 

With the spread of the Covid-19 virus and the closure of schools and the virtualization of education, teachers 

were forced to provide teaching through social networks such as Shad and WhatsApp, and online classes such as 

Skyroom, etc., and students and parents through this. The purpose of writing this article is to investigate the most 

common and most important challenges of virtual education during the time of Corona in elementary school, and 

what challenges teachers, parents, and students were facing during these two and a half years of virtual 

education. And what suggestions do you have to solve these difficult and difficult problems? To write this 

article, we first designed three questionnaires for all three groups of "parents, teachers and students", then we 

published the link of these three questionnaires in the city of Susangard and Suleiman Mosque, which 203 The 

participants filled out the parents' questionnaire, 145 people filled out the students' questionnaire, and 105 people 

filled out the teachers' questionnaire, and after checking the percentage of each of the questions related to each 

questionnaire, as well as analyzing the data of the descriptive questions of those questionnaires, the results We 

wrote in this article. In this research, the sample was selected randomly. The existing article was written in the 

first half of 1401 using the method of percentage and data analysis. In this article, in addition to the challenges, 

the advantages and disadvantages of virtual education have been pointed out from the point of view of all three 

groups "students, teachers and parents", and a significant number of cases were shared between all three groups. 
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