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 : دهیچک

دهد. به ویژه در شرایطی که تمام زمان میآموزش مجازی مشارکت و مداخله والدین را بیش از پیش افزایش  

به این نوع آموزش اختصاص یابد. پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل موثر در اجرای برنامه درسی مجازی 

باشد. جهت انجام این پژوهش، از رویکردکیفی و روش پدیدار  از دیدگاه والدین پایه اول و دوم دوره ابتدایی می

باشد. جامعه ساختار یافته، به عنوان ابزار گردآوری اطالعات میو مصاحبه نیمه شناسی استفاده شده است

  15ای  استان تهران بوده که از این جامعه به صورت تصادفی نمونه 15و  13این پژوهش تمامی اولیا منطقه 

ید. یافته ها  ها انتخاب شد. مضامین اصلی و فرعی آن با روش کدگذاری استخراج گردنفری تا به اشباع داده

باشد.  ی اجتماعی میهای شبکهشامل سه مضمون اصلی : نقش والدین ،نقش معلمان و نقش زیر ساخت

های باشد که عبارتند از: نقش والدین )آگاهی والدین از روشکه هر کدام شامل تعدادی زیر مضمون می

های شبکه در(، نقش زیر ساختهای دیگر مامندی به آموزش فرزندان، نقشآموزشی و روانشناسی، عالقه

ها و سرعت کم شبکه( و نقش  اجتماعی )قطع و وصل شدن مداوم، عدم جذابیت برنامه، کمبود امکانات برنامه

دهد والدین برای اجرای موفق در معلمان و اهمیت آن در فعالیت آموزش مجازی. تحلیل نتایج نشان می

 دانند.لم میآموزش مجازی، نقش خود را وابسته به فعالیت مع
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Abstract: 

Virtual education increases parental involvement and intervention more than ever. Especially in a situation 

where all the time is devoted to this type of training. The present study is to investigate the factors affecting 

the implementation of the virtual curriculum from the perspective of first and second grade elementary 

school parents. To conduct this research, a qualitative approach and phenomenological method have been 

used and semi-structured interviews are used as data collection tools. The population of this study was all 

parents in the 13th and 15th districts of Tehran province. From this population, a sample of 15 people was 

randomly selected until the data were saturated. Its main and sub-themes were extracted by coding method. 

The findings include three main themes: the role of parents, the role of teachers and the role of social 

network infrastructure. Each of which includes a number of sub-themes, which are: the role of parents 

(parents' awareness of educational methods and psychology, interest in educating children, other roles of the 

mother), the role of social network infrastructure (cut And the constant connection, lack of attractiveness of 

the program, lack of program facilities and low network speed) and the role of teachers and its importance in 

e-learning activities. The analysis of the results shows that parents consider their role to depend on the 

teacher's activity for successful implementation in e-learning. 
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 مقدمه

ها و  جهانی کرونا چالش شیوع ویروس کرونا

ها انسان در سراسر مشکالت متعددی برای میلیون

-جهان ایجاد کرده است. از جمله این مشکالت، می

توان به بحث مرتبط با آموزش اشاره نمود که اکنون  

-به سمت مجازی پیش رفته است.این آموزش می

تواند جایگزین مناسبی برای آموزش حضوری باشد 

(Sharifi  ،آموزش و پرورش به عنوان 2020و همکاران .)

های نهاد خانه،  یک سیستم اجتماعی، نتیجه فعالیت

مدرسه و جامعه است. نقش و جایگاه مدرسه به 

عنوان مهمترین شاخص جهت آموزش، پرورش و  

و آموزان حیاتی است. نقش حیاتی موفقیت دانش

شک بدون مشارکت والدین بخشی از تاثیرگذار که بی

اهداف آموزش و پرورش ناکام مانده و کودکان نیمی 

(، Felix et al, 2008کنند )از آموزش الزم را دریافت نمی

آموزان در تمامی  به ویژه در شرایط کنونی که دانش

 ساعات در نزد آنها هستند.

است   ویروس کرونا و آموزش در منزل باعث شده

که مداخله والدین بیش از پیش شده و این مداخله  

سازد؛ زیرا بخِش چشمگیری از جریان آموزش را می

اند آموزان خود نیز شدهوالدین در واقع معلم دانش

و آنها باید بتوانند تمام فعالیت معلم را در محیط 

سازی نمایند. همان طور که پلوسی زندگی خود پیاده

اند که ( بیان کرده,2020Pelosi & Vicarsو ویکارس )

والدین دانش آموزان نیز در تسهیل یادگیری آنان  

درمحیط خانه با چالش های جدی مواجه هستند و 

اند در آموزش دادن به فرزندان خود و کار  اذعان کرده

با وسایل و ابزارهای جدید آموزشی مهارت پایینی  

ه دارند. دراین حیطه آگاهی هرچه بیشتر والدین ب

برنامه درسی که به صورت مجازی درآمده است؛ موثر  

 باشد. می

مشارکت خانواده یا اندکی محدودتر مشارکت 

ای از رفتارهایی که پدر و  والدین، به مجموعه گسترده

مادر در ارتباط با تجربیات آموزشی و یادگیری  

شود دهند؛ اطالق میکودکشان انجام می

(1997Hoover-Dempsey & Sandler,از ویژگی .)  های یک

مدرسه موثر، مشارکت والدین و جامعه در آن است.  

در چنین مدارسی خانواده، کودک و جامعه در  

های آموزش، یادگیری وهمچنین فرایندهای فعالیت

 Hoseini & Samaniتصمیم گیری مدرسه شرکت دارند )

 Castro, et) 2015((. همین طور کاسترو و همکاران2013،

al,  اند مسائل از قبیل شکل  بطه بیان کردهدر این را

دادن انتظارات در خصوص آینده تحصیلی فرزندان،  

کنترل و نظارت بر تکالیف، کمک به یادگیری و میزان 

گیرد. والدین در حضور فیزیکی در مدرسه را دربرمی

-ای در تحول تحصیلی ایفا میحقیقت نقش عمده

رین  کنند و کمک کردن در تکالیف درسی را رایج ت

تواند افزایش گیرند که میشیوه مشارکت در نظر می

باشد. عملکرد تحصیلی و یا کاهش آن را در پی داشته

این مهم بستگی به کیفیت و نوع مشارکتی دارد که 

(. در این حیطه  ,2014Dumontکنند ) والدین اعمال می

( نشان داد که کنترل  ,Bang 2015همین طور بانگ )

والدین باعث تضعیف انگیزه پیشرفت   گرایانه مداخله

فرزندان و نادیده گرفتن تجربه حل مشکل توسط 

گردد که اثرات منفی بر یادگیری  آموز میخود دانش

-گذارد و همچنین باعث ایجاد اضطراب در دانشمی

 شود.آموز می

های پیشین همان طور که در فوق در پژوهش

-انشاشاره شد بر اهمیت نقش والدین در تحصیل د

آموزان اشاره شده است. امروزه مشارکت جدی 

شود؛ زیرا بدون توجه ها بیشتر احساس میخانواده

پدر و مادر پیشرفت کودک با مشکل مواجه خواهد  

شد. حال با توجه به نقش کلیدی مشارکت خانواده  

های آموزشی، به ویژه در مراحل گوناگون در نظام

ژوهش حاضر های اساسی پریزی درسی، سوالبرنامه

این است که، عوامل اثر گذار از دیدگاه اولیای پایه 

اول و دوم برای موفقیت برنامه درسی مجازی چه  

باشد؟همچنین مداخله والدین در این حوزه نقش  می
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دارد؟ امید است که پژوهش حاضر بتواند به بهبود  

برنامه درسی مجازی به وسیله معلمان و والدین،  

 کمک نماید.

 

 قروش تحقی

پژوهش حاضر، با هدف تحلیل و بررسی نظر 

درسی مجازی، از والدین و تجارب آنان در مورد برنامه

رویکرد کیفی و روش پدیدار شناسی استفاده نمود.  

میدان پژوهش شامل والدین پایه اول و دوم در  

استان تهران در سال  15و  13مناطق ابتدایی 

به   بوده است. نمونه مورد بررسی 1399تحصیلی 

نفر از   15صورت تصادفی انتخاب شده و شامل 

باشد. همچنین، از مصاحبه نیمه  والدین می

ساختاریافته به عنوان ابزار بررسی تجارب زیسته 

ها والدین یافته شد و انجام مصاحبه تا اشباع داده

ادامه داشت. در این پژوهش ابتدا مبانی سواالت  

سواالت آن  مرتبط با موضوع تدوین و گردآوری شد و  

توسط استاد و راهنمای مربوطه بررسی گردید. در 

ادامه مصاحبه با اولیا صورت پذیرفت و در نهایت به  

بررسی و تحلیل اطالعات به دست آمده پرداخته شد.  

ها از نرم افزار مکس کیو  پس از آن برای تحلیل داده

ها استفاده شد. مضامین اصلی دا جهت تحلیل داده

ی مصاحبه شوندگان به کمک  هاو فرعی داده

که شامل   (1978ای کالیزی )کدگذاری هفت مرحله

ها و هم احساس شدن با افراد به  خواندن یافته

ها و استخراج جمالت مهم در رابطه با  منظوردرک آن

پدیده، دسته بندی پدیده مورد مطالعه انجام گرفت. 

ها، نتایج استخراج شده به منظور پس از تکمیل داده

اریابی، به مصاحبه شوندگان در پژوهش اعتب

بازگردانیده شد تا ایشان صحت اعتبار آن را تایید  

نمایند. در نهایت پژوهشگر جهت اعتباریابی خارجی  

شده را با دو تن از متخصصین  مضامین استخراج

 مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

 

 های تحقیق یافته

آموزش به دلیل اهمیت چشمگیری که دارد، در  

هیچ زمان و مکانی متوقف نخواهد شد. اما با توجه 

تواند تغییر پیدا کند. با وجود به شرایط  موجود می

بیماری کرونا این آموزش به صورت مجازی درآمده و 

آموزان اقشار مختلفی مانند معلمان، اولیا، دانش

و... را با خود همگام ساخته است. در ارتباط با نقش 

هایی گرد آموزش مجازی، دادهوالدین در مواجهه با 

آوری شده است. پس از آن که تجربیات اولیا درباره 

  3برنامه آموزشی مجازی مورد تحلیل قرار گرفت؛

مضمون فرعی شناسایی شد که    11مضمون اصلی و 

 شود:در ادامه به شرح آن پرداخته می

  هاکدگذاری متن مصاحبهها و زیر مضامین حاصل از  مضمون: 1جدول  

 هازیر مضمون مضمون اصلی

 

 نقش والدین
 های آموزشیآگاهی والدین از روش

 مندی به آموزش فرزندعالقه

 آگاهی والدین از روانشناسی کودک

 های دیگر مادرنقش

 

 نقش زیرساخت شبکه های اجتماعی
 قطع و وصل شدن مداوم آن

 عدم جذابیت برنامه

 کمبود امکانات برنامه  

 سرعت کم شبکه

 

 نقش معلمان
 سلب مسئولیت معلمان

 های نامناسبطراحی فعالیت

 طراحی تکالیف نامناسب

 . نقش والدین1

مند والدین باید به آموزش فرزندان خود عالقه

مندی را برای آنان به وجود آورند. باشند و این عالقه

آموزان وجود آورند که دانشآنان باید  شرایطی را به 

های علمی، ورزشی، هنری و.... نیز به تقویت مهارت

بپردازند. همین طور باید با فرزندان صبوری کرده و 

آموز خود را با های روانی و جسمانی دانشویژگی

توجه به سن وی درک نمایند. به عنوان نمونه یکی از  

  شوندگان در این مورد بیان کرد: "بهرهمصاحبه

آموز از گرفتن از بازی و مسابقه گذاشتن با دانش

هایی است که باعث عدم خستگی کودک  جمله روش

کالس به صورت مجازی و سرعت   در ضمن فعالیت

 شود."بخشی به کار می

های آموزشی و الف( آگاهی والدین از روش

ی درسی: والدین باید نسبت به پایه تحصیلی و برنامه

ود اطالعات کافی داشته عناوین دروس فرزند خ
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-ی مقدمه و مطالب آغازین کتابباشند و با مطالعه

های درسی آگاهی نسبی به دست آورند. شناخت  

آموزان و همفکری برای نقاط ضعف و قوت دانش

شود. والدین  بهبود آن باعث ارتباط خانه و مدرسه می

توانند این نقاط را پس از گذشت چند هفته از  می

اخته و با افزایش آگاهی سال تحصیلی شن

آموز خود شوند. به خودموجب بهبود روند دانش

عنوان نمونه یکی از مصاحبه شوندگان اظهار داشت: 

توانم  بینم، میآموزم می"وقتی درس جدید را با دانش

به او آن را چند باره آموزش بدهم. این فضای مجازی 

 باعث شده که در واقع دو نفر باهم آموزش ببینند."

مندی به آموزش فرزندان: اکنون که ب( عالقه

آموزش مجازی شده و والدین نقش معلم را بیشتر  

آموز را کنند؛ هر چه بتوانند انگیزه دانشدرک می

-آموزان به تحصیل ترغیب میباالتر ببرند؛ دانش

ی  شوند. برخی از اقدامات موجب تضعیف عالقه

ل، انتقاد شود. مانند: اجبار به تحصیآموزان میدانش

های خانواده و ... والدین در این و سرزنش، تنش

توانند فضایی مناسب جهت مطالعه  راستا می

فراهم آورند، با فرزندان خود به مطالعه بپردازند، از 

های جدید استفاده کنند، از  تکنولوژی برای فعالیت

آموز خود ریزی برای مطالعه دانشدفتر برنامه

در تمام این موارد اولیا باید به استفاده کنند و ... .  

آموز خود عالقه و اشتیاق  آموزش و فعالیت دنش

شوندگان در این راستا نشان بدهند. یکی از مصاحبه

آموزم معلم  بیان کرد: "در ساعات آموزشی با دانش

-کنم و با اشتیاق تمام من شاگرد دخترم میبازی می

 "دهدشود و او مانند یک معلم به من آموزش می

ج( آگاهی والدین از روانشناسی کودک: یکی از  

های فرزندپروری موضوعات در این حیطه، شیوه

های  است. دانشمندان علوم تربیتی  در بررسی شیوه

فرزند پروری رفتار والدین را به دو دسته : پذیرش  

گیری  محبت و گرمی در برابر طرد و خصومت ، سهل

کنند. گیری و کنترل تقسیم میدر برابر سخت

(Pavlusson, et al, 2008 ( همچنین جان بزرگی )در 1388 )

های فرزندپروری و رفتارهای بررسی ارتباط بین شیوه

دبستانی، به این نتیجه اجتماعی کودکان پیش

های فرزندپروری و رفتارهای رسیدند که بین شیوه

پسند کودکان رابطه معناداری وجود دارد.  جامعه

( در پژوهشی  Sanders & Mattew, 2010ساندرز و ماتیو )

ی فرزندپروری منحصر به فرد و حمایت برنامه

خانواده را برای کاهش شیوع مشکالت رفتاری  

کودکان طراحی کردند و نتایج نشان داد که آموزش به 

تواند برکاهش شیوع رفتاری در کودکان  والدین می

موثر واقع شود. هرچه والدین میزان آگاهی خود را از 

-ها و خصوصیات کودکان باالتر ببرند، بهتر مییژگیو

 توانند  با آن برخورد نمایند.

های دیگر مادر: عالوه بر موارد ذکر شده، د( نقش

بسیاری از اولیا در ضمن مصاحبه بیان داشتند که 

تنها نقش آنها در منزل مدیریت یک فرزند و یک  

های دیگری نیز کالس مجازی نیست و مسئولیت

آنان است و این مسئله باعث کوتاهی در   برعهده

شود. آنان بیان داشتند که هر چه ها میسایر نقش

های جدید مرتبط با آموزش مطلع بیشتر از روش

آموزش را به جلو   توانندتر میتر و سریعباشند؛ راحت

برانند که زمان کمتری را به فعالیت آموزش 

ندگان دهاختصاص بدهند. در این حیطه یکی از پاسخ

تواند  کند: "از جمله اقدامات معلمان میاظهار می

های طرح آموزش خانواده جهت آشنایی با روش

سازی اولیا به عنوان عامل موثر در آموزشی و آگاه

 بهبود روند کودکان باشد."

 های اجتماعی. نقش زیر ساخت شبکه2

شوندگان در شبکه آموزشی شاد  اغلب مصاحبه

شاد مخفف شبکه آموزشی    در حال تحصیل بودند.

باشد که برای جریان آموزش به کار  آموزان میدانش

گرفته شده است. در واقع وزارت آموزش و پرورش با 

احداث این شبکه زیر ساخت کلی برای تعلیم و تربیت  

مجازی را بنا ساخت. این شبکه در ابتدای فعالیت 
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ها برخوردار بودند؛ که معلمان خود از حداقل قابلیت

توانستند رسانه خود را در قالب  آموزان میو دانش

فیلم، عکس، متن و صوت ارسال و دریافت نمایند. 

اما رفته رفته این برنامه قابلیت بیشتری را پیدا کرده 

آموزان  است. اما همچنان برای تدریس مجازی دانش

مضامین این مولفه شامل موارد زیر   کافی نیست.

 باشد:می

شدن شبکه شاد: تعدادی از الف( قطع و وصل  

پاسخ دهندگان به قطع و وصل شدن آن اشاره کرده  

بودند و بیان داشتند: "قطع و ووصل شدن برنامه 

 است."روند آموزش را دچار اختالل کرده

ب( عدم جذابیت برنامه: تعدادی از آنان به عدم 

جذابیت محیط برنامه اشاره کردند و بیان داشتند 

آموز موجب توجه و اشتیاق دانشاستفاده از برنامه  

آموز با اجبار  گردد. حتی در برخی از موارد دانشنمی

 اند.پای برنامه نشسته

کنندگان ج( کمبود امکانات برنامه: برخی از شرکت

-توان مانند کالس درس که میاظهار داشتند که نمی

تواند معلم سوال بپرسد؛ در این برنامه پرسش  

شد و پرسش و پاسخ مانند  همان لحظه را داشته با

کالس نیست که معلم در حالت زنده سوال بپرسد و  

 آموز پاسخ بدهد. دانش

د( سرعت کند برنامه برای آپلود کردن مطالب: 

برخی از مصاحبه شوندگان بیان کرده بودند این  

شبکه سرعت بسیار کندی را به ویژه در برخی از  

علمان  آورد که مساعات دارد و مشکالتی فراهم می

 پذیرند.بعد از آن ساعت گفته شده، فعالیت را نمی

 . نقش معلمان3

مدرس الکترونیکی فردی است که نقش و 

گیری ابزار فناوری اطالعات و وظایف خود را با به کار

های خالقانه، امور ارتباط ایفا کرده، با ارائه شیوه

کند )تقی یاره و  یادگیری را تسهیل و مدیریت می

(. بدون تردید نقش معلمان در 1391همکاران، 

آموزش مجازی پررنگ است. در آموزش مجازی پنج 

عنصر مهم مرتبط با معلم نقش دارد که شامل: 

ارائه محتوا، طراحی فعالیت یا تکالیف یادگیری، ایجاد 

بحث و تعامل، ارزشیابی و ارائه بازخورد است. در  

ای ذکر  همصاحبه با اولیا که انجام شد؛ آنها به مولفه

 شده اشاره کردند. 

الف( سلب مسئولیت معلمان: برخی از  

شوندگان به سلب مسئولیت معلمان مصاحبه

اشاره کردند.چند نفر از آنها به عنوان نمونه ذکر  

آموزان  کردند:"اگر معلم کامل و صحیح به دانش

محتوا را آموزش بدهند اصال احتیاجی به دخالت 

آموزان  سوادی دانشوالدین نیست. تنها به دلیل بی

در پایه اول فقط در جایی که نوشتن الزم باشد 

توانند نگارش را انجام بدهند." تعدادی از والدین می

های  اولیا بیان داشتند که معلمان تنها فیلم

معلمان دیگر را برای کالس خود ارسال نموده و اصال 

-کنند. در این راستا یکی از مصاحبهخود تدریس نمی

آموز را تا به بیان داشت: "معلِم دانش شوندگان

ایم." در  گذرد هنوز ندیدهاکنون که چهار ماه می

مقابل اولیایی وجود داشتند که از آموزش مجازی 

بیشتر از آموزش حضوری رضایت داشتند. ایشان به 

نقشی که معلم و ارتباطی که از لحاظ عاطفی با  

مصاحبه  شاگردان برقرار کرده بودند؛ اشاره داشتند.  

شوندگان بر روی مکمل بودن نقش تاثیرگذار معلم 

و والدین نیز اشاره داشتند. در این راستا بیان  

داشتند: "کار معلم و والدین تکمیل کننده هم دیگر  

هست. هیچ کدام به تنهایی کفایت ندارند. برای  

آموزان در این دوپایه باید هر دو موفق بودن دانش

 عنصر وجود داشته باشد."

های نامناسب: برخی اظهار  ب( طراحی فعالیت

کنند  هایی را طراحی میداشتند: "معلمان فعالیت

-آیند مانند کاردستیکه فقط اولیا از پس آن برمی

شود که شاید اگر در  هایی که در کالس اجبار می

 شد."ها گفته نمیکالس بود، این کاردستی

-ج( طراحی تکلیف نامناسب: تعدادی از مصاحبه

-شوندگان بیان داشتند: "معلم ما اصال تکلیف نمی

-های دیگر اکتفا میهای از کانالدهد. تنها به کاربرگ

نماید. گاهی اوقات محتوای کاربرگ در این زمینه 

 حتی تدریس نشده است."
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 بحث و نتیجه گیری

هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان تاثیر  

-دانشمشارکت و مداخله والدین در آموزش مجازی  

-آموزان دوره ابتدایی پایه اول و دوم بوده است. یافته

های پژوهش نشان داد برای آن که والدین بتوانند 

آموزان خود را بهبود بخشند، به  آموزش مجازی دانش

شبکه اجتماعی با کیفیت مناسب و آموزش و 

رهنمودهای معلم نیاز است. مضامین اصلی مطالعه  

های ساخت شبکهشامل: نقش والدین، نقش زیر  

اجتماعی و نقش معلمان شناسایی شد که در ادامه به 

 توضیح موارد پرداخته خواهدشد.

در مضمون اول نشان داده شده است که والدین در 

های بحث آموزش باید آگاهی از روانشناسی و روش

تدریس جدید داشته باشند. همین طور باید به آموزش  

همین طور در فرزندان خود عالقه داشته باشند.  

های  پژوهش؛ مصاحبه شوندگان بیان داشتند که نقش

-آموز میدیگر آنان مخل فعالیت و رسیدگی به دانش

المللی از پتانسیل  باشد. تحقیقات گسترده بین

های علمی و مشارکت والدین برای بهبود موفقیت

-ها در تمام سنین حمایت میبرآیندهای اجتماعی بچه

(. بسیاری از  ,2003Desforges and Abouchaarکنند )

اند که افزایش آگاهی والدین از ها نشان دادهپژوهش

شود.  ها در خانواده میروانشناسی باعث بهبود تعارض

های هشت ی مداخله( با برنامه,2003Sandersساندرز )

ای با والدین، نشان داد که این برنامه سبب  جلسه

کاهش تعارض بین والد و فرزند، کاهش افسردگی، 

 اضطراب و استرس والدین شده بود. 

های مضمون دوم پژوهش نقش زیر ساخت شبکه

باشد که در این مضمون  اجتماعی برای آموزش می

مصاحبه شوندگان بیشتر به ساختار شبکه اجتماعی  

های اینترنت اشاره  های گزاف بستهنهمانند شاد و هزی

نشان داد که    Gbdeyan & Akinyosoyeکردند. پژوهش 

مدیریت ضعیف اجرای آموزشی الکترونیکی و آنالین،  

ها نیز از جمله موانع  های باالی این نوع آموزشهزینه

 باشد. عالوه بر آن بر آموزش اثربخش الکترونیکی می

در پژوهش خود به  (  ,2007Jamtshoجامتشو و همکاران )

آموزان به  عدم دسترسی جمعیت زیادی از دانش

 های فناوری اطالعات نیز اشاره کرده بود.سرویس

مضمون اصلی سوم پژوهش که به نقش معلم 

نماید. در پژوهش به اهمیت نقش معلم در اشاره می

آموزش مجازی، سلب مسئولیت برخی از معلمان از 

ه شده است. بیشتر اولیا آموزش کافی و صحیح پرداخت

اند. در این حوزه  تاکید فراوان بر روی نقش معلم داشته

پژوهش برگ صورت گرفته است که وی مهمترین 

معلم الکترونیکی را وظیفه آموزشی ، اجتماعی،    وظیفه

یک معلم (.  ,1995Bergeداند )مدیریتی و فنی   می

و  خوب، در این محیط که رویکرد غالب آن ساختارگرا 

های گوناگون برای دسترسی  سرشار از اطالعات و رسانه

دادن به اطالعات است، نه تنها باید از توانایی تعلیم

-برخوردارباشد، بلکه باید بتواند در کالس رفتار شایسته

 (.1386ای داشته باشد )خسروی، 

با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر پیشنهاد   

دوره ابتدایی برای   گردد: نظام آموزشی به ویژهمی

آموزان آموزش مجازی آگاهی بیشتری را به اولیای دانش

آموزان  ببخشد. کالس هایی در راستای آمادگی دانش

کالس اول به ویژه برای آموزش مجازی برگزار شود.  

ی اجتماعی شاد بهبود یابد و به کیفیت و امکانات شبکه

یک شبکه مناسب جهت آموزش تبدیل شود. امکان هم 

-آموز فراهم شود. آموزشزمان صحبت معلم و دانش

هایی برای معلمان در راستای بهبود طراحی فعالیت  

مجازی تدوین و اجرا گردد و صرفا به گذراندن یک دوره  

کوتاه ضمن خدمت محدود نشود. معلمان تنها همان 

کردند، هایی را که در کالس سنتی استفاده میروش

های  ه نکنند و روشاکنون در کالس مجازی استفاد

متنوع را در کالس به کار برند. تکالیف مناسب برای  

 آموزان نیز طراحی شود.دانش
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