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 : دهیچک

شژژهر اصژژفهان از   ییدوره ابتژژدا  یرانتفژژاعیمعلمژژان مژژدار     سژژتهیتجربژژه ز  یهژژدب بررسژژپژژهوهش حاضژژر بژژا  

پژهوهش  کژردی( انجژام شژد. رو1400)بهژار سژال  19-دیژکوو  یجهژان یر یگ آموزش بژر خژد در دوره همژه یها چالش

  35 زیژن  یبوده است. حجم نمونه تا اشباع نظژر  ساختارمند مهیها، مصاحبه ن داده  یآور  و ابزار جمع یفیحاضر ک

.  دنژدیدر دسژتر  بژه عنژوان نمونژه انتگژا  گرد  وهیمدار  در شهر اصفهان بژود کژه بژه شژ  نینفر از معلمان ا

با اتکژا  زیمورد استفاده ن  کردیبوده است. رو MAXQDA-10 یفیافزار ک پهوهش، نرم نیافزار مورد استفاده در ا نرم

نشژان داد در دوره آمژوزش بژر خژد، معلمژان    ها افتژهیبوده است.  Corbin(1990) و   Strauss ادیداده بن  هیبه نظر 

آموز و معلم هسژتند، روبژرو  که از منبع دانش  یشهر اصفهان با دو چالش جد  ییدوره ابتدا  یرانتفاعیمدار   

آمژوز   هژا در درجژه اول متوجژه معلژم و سژوج متوجژه خژود دانش چالش نیشژتر یدو منبژع، ب  نیاند که از ب بوده

مناسژ  و عژدم ارتبژا    نترنژتیآمژوز نداشژتن بسژته و ا و در منبع دانش نیمنبع معلم، دخالت والد. در  تندهس

بود که به طور مشترک هژم   یچالش زین  یجسم  یها بودند. منبع آس چالش نیتر  چهره به چهره با معلم، پررنگ

  شژود یمژ  هیرورش توصژو پژ مژوزشاندرکاران آ بژه دسژت نیآموز بوده و هم متوجه معلمان. بنابرا متوجه دانش

 .ندیها نما جهت رفع چالش یر یتدب د،یجد یلیقبل از ورود به سال تحص
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Abstract: 

The aim of this study was to investigate the lived experience of non-profit primary school teachers in Isfahan 

from the challenges of online education in the epidemic period of Covid-19 (spring 2021). The approach of the 

present study was qualitative and the data collection tool was semi-structured interview. The sample size up 

to theoretical saturation was 35 teachers of these schools in Isfahan who were selected as a sample by 

available methods. The software used in this research was MAXQDA-10 quality software. The approach used is 

also based on the data theory of the Strauss and Corbin Foundation (1990). Findings showed that in the online 

education course, non-profit primary school teachers in Isfahan faced two serious challenges that are from 

the source of the student and the teacher, of which the most challenges are primarily for the teacher and 

then for the student. In the source of the teacher, the involvement of parents and in the source of the student, 

the lack of a proper package and internet and the lack of face-to-face communication with the teacher were 

the most significant challenges. The source of the physical injury was also a challenge that was shared by 

both students and teachers. Therefore, education staff are advised to take measures to address the challenges 

before entering the new school year. 
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 مقدمه

ها  های کرونا که خانواده بزرگی از ویرو  ویرو 

   و زیرمجموعه کروناویریده هستند، عامل بیماری

( و Yekta et al., 2021هستند )  19-شدیدتری بنام کووید

در سراسر    19-گیر کووید روزها شیوع بیماری همهاین 

های زندگی، از جمله آموزش  جهان تقریباً همه جنبه

را کامالً تغییر داده است و ایران نیز از این تغییرات  

 (. Aliyyah et al., 2020مستثنی نبوده است )

با گسترش این بیماری در سراسر جهان، بسیاری 

وسسات آموزشی از کشورها دستور تعطیلی کلیه م

را صادر کردند. موسسات آموزشی از زمانی که مجبور 

-آموزان خود را در برابر تما  ویروسی بودند دانش

آموزی اجتماعی بسیار  که احتماالً در جامعه دانش

محافظت کنند، به حالت بن بست رسیدند. در   -است

، مدار  فقد در چین و چند کشور 2020ابتدای فوریه 

دلیل گسترش آلودگی تعطیل شدند. آسی  دیده به  

با این حال، تا اواسد ماه مار ، موسسات آموزشی  

کشور طرح تعطیلی را اجرا یا اعالم    75نزدیک به 

ها در   مار ، تعطیلی مدار  و دانشگاه  10کردند. از 

سطح جهانی به دلیل شیوع ویرو  باعث شده 

آموز، یک نفر از مدرسه خارج   دانش  5است که از هر 

، تا پایان آوریل سال UNESCOو طبق گزارش  شود

کشور تعطیالت سراسری را اجرا کردند که   186، 2020

٪ از کل فراگیران را تحت تأثیر قرار داده 73.8حدود 

 (.Muthuprasad et al., 2021است )

های گسترده اجتماعی"  در ایران، نیز "محدودیت

تصوی  شد. این قوانین با سایر   1398اسفند  3از 

مقررات به صورت کار در منزل برای کارمندان و 

آموزان از سطح  آموزش در منزل برای دانش

تحصیالت اولیه دبستان تا تحصیالت عالی دنبال شد 

(Heydari, 2020این ویرو  تاج .)  دار نه تنها باعث

شود، بلکه اقتصاد جهانی را   بحران بهداشتی می

 ,Ojhaاست ) نابود کرده و تمام بشریت را تهدید نموده

2020.) 

های اجتماعی در مقیا   در دوره محدودیت

هایی که در ابتدا به صورت  بزرگ، تقریباً تمام فعالیت

شد، اکنون با یک سیستم برخد  حضوری انجام می

 Permadi & Sudirga, 2020; cited byشود ) انجام می

Ubaidah et al., 2021.) 

شت که ( اظهار دا2020) World Bankگزارشی از 

های یادگیری متفاوتی را به  چندین کشور سیستم

دلیل تعطیل شدن مدار  در دوره شیوع ویرو  

و   Ubaidah(، اما Aliyyah et al., 2020اند ) اجرا کرده

( بیان کردند سیاست دولت برای 2021همکاران )

گیری   اجرای یادگیری برخد در طی بیماری همه

شود، به  بانی نمیکه با امکانات کافی پشتی  19-کووید

ها  آموزان و والدین آن یک مانع قابل توجه برای دانش

ها و   تبدیل شده است و هر موسسه آموزشی دیدگاه

های مگتلفی دارد چرا که نتایج آزمون   برداشت

آموز نشان داد بین درک والدین و معلمان  دانش

(. این در حالی Ubaidah et al., 2021تفاوت وجود دارد )

( تأکید کرد که حتی اگر  2020) Taradisaاست که  

گیری هنوز به پایان نرسیده باشد، سیستم  همه

یادگیری باید موثر باقی بماند. مربیان باید در ذهن  

ر م   آموزان خود این تلقی را ایجاد کنند که علی دانش

 ,Taradisaشیوع مداوم، نباید به آموزش پایان داد )

2020.) 

ه اجتماعی توسد  های گسترد اجرای محدودیت

آموزان در   کشور )ایران( بر روال جامعه و دانش

سیستم یادگیری تأثیر گذاشته است. آموزش از راه  

هایی را  حل های بر خد راه دور یا استفاده از سیستم

برای مدار  فراهم کرده است که شروع به 

کنند. مدرسه   سازی سیستم مدرسه در خانه می پیاده

ت که فرآیند یادگیری را از  ای اس در خانه برنامه

کند. براسا    مدرسه به خانه منتقل می

های وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ،   دستورالعمل

مدار  باید آموزش بر خد را ترتی  دهند تا تجربه 

آموزان فراهم کنند  یادگیری معناداری را برای دانش
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های دستیابی به  بدون اینکه تحت فشار خواسته

درسی قرار بگیرند. در این طرح،    های تمام برنامه

آموزان،   مدرسه در خانه بهداشت و ایمنی دانش

مربیان، کارکنان آموزش و پرورش و جامعه را در نظر  

 گیرد.  می

از آنجایی که شراید فعلی برای ادامه تحصیل  

آموزان برای دستیابی به حقوق خود مهم  دانش

ا توانند ب آموزان می است، هم مربیان و هم دانش

استفاده از فناوری در زمان واقعی همکاری کنند 

(Iskandar et al., 2020; cited by Maison et al., 2021.) 

موسسات همچنین سیستم یادگیری را بصورت  

دهند و بسیاری از  بر خد )در شبکه( تغییر می

های مبتنی بر اینترنت را با اصطالح آموزش  برنامه

ها(  و چه در برنامهها  الکترونیکی )چه در و  سایت

(؛ بنابراین  Maison et al., 2021کنند ) آشنا می

آموزان به طور همزمان، به معلم دسترسی   دانش

 (.Hunter & Pierre, 2016; Richardson et al., 2020دارند )

کند   افراد را ملزم می 19-دوره پاندمی کووید

های خود را از خانه یا به عبارتی بر خد انجام   فعالیت

های آموزشی هند. به همین ترتی ، کلیه فعالیتد 

شود تا از زنجیره انتقال  بصورت بر خد انجام می

 Maison etگیر جلوگیری و شکسته شود ) ویرو  همه

al., 2021 .) 

( نشان داد  2021و همکاران )  Maisonنتایج تحقیق 

آموزان از انجام بر خد  که درک، نگرش و آگاهی دانش

بی قرار دارد. این واقعیت تأثیر  تکالیف در رده خو

ها را بر آگاهی   قابل توجهی از ادراکات و نگرش

آموزان از انجام تکالیف به صورت بر خد نشان   دانش

٪ از درک و نگرش  70.5دهد. این تأثیر  می

آموزان از انجام تکالیف  آموزان بر آگاهی دانش دانش

شود. اما این در حالی  به صورت بر خد اثبات می

که تغییر در روش یادگیری چهره به چهره به   است

یادگیری بر خد مشکالت جدیدی را نه تنها برای  

آموزان نیز ایجاد کرده است.  معلمان بلکه برای دانش

آموزان از یادگیری   نتایج نشان داد که برداشت دانش

بر خد متنوع است، اما اکثر پاسخ دهندگان از 

ند.  کن یادگیری بر خد احسا  ناراحتی می

گیری به زودی  آموزان انتظار دارند شیوع همه دانش

پایان یابد تا بتوانند یادگیری رو در رو مانند روزهای  

 (.Widodo et al., 2021گذشته انجام دهند )

، Korlat ،Kollmayer ،Holzerدر پهوهشی که توسد 

Lüftenegger ،Pelikan ،Schober  وSpiel (2021  ،انجام شد )

بیان گردید که حمایت معلم، ارزش ذاتی و درگیری 

یادگیری باالتر در دختران نسبت به پسران را به دنبال  

 (.Korlat et al., 2021داشته است )

در طول دوره اجرای مدرسه در خانه، ذینفعان با  

موانع زیادی روبرو شدند، به ویهه مدارسی که ناگهان  

از مدرسه در خانه شدند. کاربرد   مجبور به استفاده

سازی   هایی را در زمینه پیاده مدرسه در خانه چالش

های یادگیری بر خد، به ویهه در استفاده از  سیستم

ها ایجاد کرده  امکانات و در دستر  بودن زیرساخت

است که تاکنون حداقل بوده است. عالوه بر این، 

ریق های آموزشی که به طور سنتی از ط انتقال روش

شد،   تری انجام می های  یرمستقیم رو در رو به روش

کند که   مدار  را مجبور به یک جریان یادگیری می

 هایی است. ها و محدودیت دارای پیچیدگی

های   مشکالت مگتلفی شامل تأمین زیرساخت

مدار  نظیر شبکه اینترنت که قبالً همه مدار  به 

خصوص در روستاها پوشش نداشت و همچنین  

های داده گران قیمت. اگرچه اخیراً   هزینه خرید بسته

هایی از سوی وزیر ارتباطات مبنی   در کشور بگشنامه

بر تگصیص اینترنت رایگان به معلمان و  

توانند   آموزان صادر شد، اما مدار  هنوز نمی دانش

به طور کامل از آموزش مدرسه در خانه لذت ببرند. 

های بد نیز مانع  های داده، سیگنال عالوه بر بسته

آموزان در  اجرای یادگیری هستند.  الباً دانش

آوری و تکمیل تکالیف تأخیر دارند و حتی درک   جمع

رای  مطال  نیز به عنوان یک مشکل مهم ب

آموزان ایجاد شده است. تغییر دیگر این است   دانش

که درگیری والدین با فرزندان در شراید جدید نسبت 
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به یادگیری قبل از شیوع ویرو  و در شراید عادی،  

 شدیدتر شده است. 

توانند در درک موضوعی که معلم به  والدین می

کند، به کودکان کمک   خوبی درک نکرده یا منتقل نمی

مکاری بین معلمان و والدین در مدار  کنند. ه

ابتدایی برای اجرای یادگیری بر خد ضروری است زیرا 

افزار پشتیبانی مانند  والدین بیشتر دارای سگت

 تاپ هستند. تلفن همراه یا لپ

با توجه به مطال  ذکر شده در این پهوهش 

هایی که در حین آموزش بر  تالش بر آن شد تا چالش

آموزان است، شناسایی   دانش  خد متوجه معلمان و

شود تا بتوان پیش از شروع سال تحصیلی جدید، 

توسد متگصصان و مسئوالن این حوزه راهکارهای  

مطلو  در نظر گرفته شود تا بتوان به آموزش 

 گیری، دست یافت. آل در این دوره همه ایده

 

 روش تحقیق

های   اين پهوهش از جنبه هدب در گروه پهوهش

گیرد. از نظر نوع روش در دسته  یبنیادی قرار م

های کیفی، از نوع نظریه مبنایی با تاکید بر  پهوهش

جهت . ( بوده است1990) Corbin و  Straussرویکرد 

ساختاریافته  های نیمه ها از مصاحبه آوری داده جمع

های عمیق  به منظور  بدست آوردن داده

کنندگان در پهوهش شامل   مشارکتشد.   استفاده 

بودند که   مدار   یرانتفاعی شهر اصفهان  معلمان

و   همأنو  بود  آموزش بر خدخود با  یها تیدر فعال

و   یآموزش یدستاوردها آموزش و انتقال یمجر 

دوره اول و دوم ابتدایی  آموزان   نش به دا یفرهنگ

 ،ینظر   یر یگ ها، با روش نمونه آن انیهستند. از م

 یبه نقطة اشباع نظر  دنیمصاحبه تا رس  35 تعداد

مطل  است    نیناظر بر ا  یانجام گرفت. اشباع نظر 

به افزودن   گر،ید  یها مصاحبه  کردن اضافه که

 .(Given, 2015) شود یمنجر نم  دیجد یمفهوم  یکدها

و نحوة   میها، هم مفاه هافتیاز اعتبار  نانیاطمی برا

  یشدند و هم تمام مراحل کدگذار   ینیبازب ها یکدگذار 

 (نفر  )چهارکنندگان پهوهش  مشارکت  یبرخ اریاخت در

 در  (استاد )هشتاز پهوهش  رونیاستادان ب یو برخ

 شنهادهایقرار گرفتند. حاصل پ  ،آموزش بر خد هحوز 

 اند. شده  لحاظ ها آن یو نقدها

جهت انجام پهوهش، از مصاحبه  

ساختارمند استفاده و سوال جهت دهنده  نیمه

ها بر  ی که آموزشپهوهش با محتوی اینکه "از زمان

اید؟" در نظر   هایی رو برو بوده خد شد با چه چالش

 گرفته شد. 

به صورت  ها  همصاحب،  19-با توجه به شیوع کووید

ابتدا هدب بر خد )تما  اینترنتی( انجام شد. 

 در شد و  حیکنندگان تشر  مشارکت  یپهوهش برا

پهوهش، از آنان  یمالحظات اخالق  تیرعا یراستا

 دارند متن  لیکه تما  یصورت خواسته شد در

ها ضبد شود، موافقت خود را اعالم   آن یها همصاحب

کنندگان با دقت به اظهارات و  کنند. مصاحبه

 نکات  دادند، یگوش م  کنندگان شرکت یها تجربه

را در همان لحظه  اتیجزئ گریو د یو اساس مهم

وجود   یو هر جا نکتة مبهم کردند یم  ادداشتی

 شه یم  د،یمانند ببگش) مانهیصم  یانیب با داشت،

با   شم یممنون م  د،یبد حیتوض شتریب دیلطف کن

 شتریاگر امکان داره استاد ب د،یبگ مثال نظرتون رو

. زمان مصاحبه شد یدرخواست م  (دییبفرما حیتوض

بود. بعد از انجام  قهیدق  30تا  25 نیب یبیبه طور تقر 

 .شدند یم  ینیو بازب لیها تحل هر مصاحبه، متن

 یباز، محور  یها در سه سطح کدگذار  داده  لیتحل

  ای کلمات باز، تمام یانجام شدند. در کدگذار  یو انتگاب

  یمرحله با حذب کدها  نیجمالت مورد توجه بودند. ا

  یشد. در مرحلة کدگذار   ختممقوله  48مشابه به 

  مقوله 2در قال    نیشیپ یتمام کدها ،یمحور 

و  1)جدول )منبع معلم و منبع دانش آموز(  یمحور 

 یکدگذار   یعنی ،یانیو مرحلة پا شدندی  ده سازمان( 2

 یهستة اصل  یبراسا  مضمون محور  ،یانتگاب
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که « های آموزش بر خد چالش»ی عنیپهوهش، 

  ندیمراحل فرا .دارد شکل گرفت  یتر  یجنبة انتزاع

ذکر شده و در قال    7تا  1 یها در جدول  یکدگذار 

و  میترس ،Corbinو   Straussی می، مدل پارادا1نمودار 

   اند. شده  حیتشر 

 

 های تحقیق یافته

-کنندگان در پهوهش نشان داد شرکت شرکت  

نفر    26قرار داشته،   23-40کنندگان در بازه سنی 

نفر مجرد بودند. از نظر سطح تحصیالت    9متاهل و 

  2نفر کارشناسی و   10نفر کارشناسی ارشد و   23نیز 

 نفر کاردانی بودند.  

یک کد انتگابی تحت   ز،یپهوهش ن یفیکدر بگش  

های آموزش بر خد" و دو کد محوری  عنوان "چالش

منبع   آموز و معلم" شناسایی شد. در واقع دو "دانش

منبع    کیشد که   ییکننده چالش شناسا  جادیا

 .آموز بود متوجه دانش  گریمتوجه معلم و منبع د

 

 کدهای شناسایی شده در منبع معلم  .1جدول 

کد محوری 

 )منبع(
 فراوانی کد باز

م
عل
م

 

 19 دخالت والدین

 9 دشواری در ارزشیابی واقعی

 7 سگتی در توجه روی یک دانش آموز

 14 سرعت پایین اینترنت معلم

 9 کمبود امکانات آموزشی

 7 هزینه وسایل آزمایشگاهی

 19 امورتربیتی و پرورشی عدم امکان رسیدگی به 

آموز جهت اطمینان از حضور  چک کردن مداوم دانش 

 در کال 
7 

 21 های جسمی معلم آسی 

 5 عدم دریافت بازخورد از دانش آموز

 10 ها متوجه نشدن مشکالت و توضیح آن

 9 زمان بر بودن تولید محتوی

 8 زمان بر بودن بررسی تکالیف

 9 دشواری درآموزش درو  علوم وریاضی

 3 تاخیر در ورود به کال 

 2 صرب زمان زیاد تکرار مطال 

 4 عدم آزادی عمل در انتگا  روش

آموزان دارای نیاز ویهه یا  عدم امکان تشگیص دانش

 باهوش
5 

 6 عدم آرامش معلم در آموزش به دلیل نظارت بازرسان

 2 متکلم وحده بودن

 3 های تقل  توسد خانواده کشف راه

 5 ایجاد بی نظمی در کال 

 2 تدریج ماندگارافت 

(  1های گزارش شده در جدول ) مطابق یافته

دخالت والدین، دشواری در ارزشیابی واقعی، سگتی  

آموز، سرعت پایین اینترنت   در توجه روی یک دانش

معلم، کمبود امکانات آموزشی، هزینه وسایل 

آزمایشگاهی، عدم امکان رسیدگی به امور تربیتی و 

آموز جهت اطمینان  شپرورشی، چک کردن مداوم دان

های جسمی معلم، عدم   از حضور در کال ، آسی 

آموز، متوجه نشدن   دریافت بازخورد از دانش

بر بودن تولید محتوی،  ها، زمان مشکالت و توضیح آن

بر بودن بررسی تکالیف، دشواری در آموزش   زمان

درو  علوم و ریاضی، تاخیر در ورود به کال ، صرب 

ل ، عدم آزادی عمل در انتگا  زمان زیاد تکرار مطا

آموزان دارای نیاز  روش، عدم امکان تشگیص دانش

عدم آرامش معلم در آموزش به  ویهه یا باهوش، 

، متکلم وحده بودن، کشف نظارت بازرسان  لیدل

های تقل  توسد خانواده، ایجاد بی نظمی در   راه

کال  و افت تدریج ماندگار چالشهای قابل توجه از 

در آموزش بر خد بوده است که از بین  نظر معلمان  

های  کدهای نام برده، بیشترین معضل آسی 

تکرار، سوج دخالت والدین و  21جسمی با فراوانی 

عدم امکان رسیدگی به امور تربیتی و پرورشی با  

 تکرار بوده است. 19فراوانی 

 آموز کدهای شناسایی شده در منبع دانش  .2جدول 

 فراوانی کد باز کد محوری )منبع(

ش
دان

 
وز
م
آ

 

 5 طوالنی بودن کالسها

 11 سر رفتن حوصله دانش آموز

 13 خستگی ذهنی

 10 پرت شدن حوا  به اطراب

 6 ناتوانی در برقراری ارتبا  مجازی

 11 محروم شدن از هم صحبتی با دوستان

 7 تک فرزند بودن و احسا  تنهایی

 6 افت شدید دانش آموزان فعال

 9 دیرهنگام تکالیف یا عدم ارائهارائه  

 14 نداشتن اینترنت و بسته

 9 افت روابد اجتماعی

 14 عدم ارتبا  چهره به چهره

 20 آموز های جسمی دانش آسی 

 11 عدم انجام کار گروهی

 9 بی توجهی به کال  و مشغول بازی با گوشی

 9 های اجتماعی مجازی نامناس  ورود به شبکه

 4 روانی زیاد از طرب والدینفشار 

 5 کاهش مسئولیت پذیری

 5 کاهش انگیزه و لذت گوش دادن
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 5 عدم برقراری ارتبا  عاطفی با معلم

 4 متکی شدن به خانواده

 8 نداشتن گوشی هوشمند

 3 تنبیه بدنی توسد والدین

 6 عدم تگلیه انرژی

 2 ها بمباران آموزشی در فیلم

 

(،  2های گزارش شده در جدول ) یافتهمطابق 

آموز،  ها، سر رفتن حوصله دانش طوالنی بودن کال 

خستگی، پرت شدن حوا  به اطراب، ناتوانی در 

برقراری ارتبا  مجازی، محروم شدن از هم صحبتی 

با دوستان، تک فرزند بودن و احسا  تنهایی، افت  

 آموزان فعال، ارائه دیرهنگام تکالیف یا شدید دانش

عدم ارائه، نداشتن اینترنت و بسته، افت روابد 

های  اجتماعی، عدم ارتبا  چهره به چهره، آسی 

توجهی به کال  و   جسمی، عدم انجام کار گروهی، بی

های اجتماعی   مشغول بازی با گوشی، ورود به شبکه

مجازی نامناس ، فشار روانی زیاد از طرب والدین،  

و لذت گوش   پذیری، کاهش انگیزه کاهش مسئولیت

دادن، عدم برقراری ارتبا  عاطفی با معلم، متکی  

شدن به خانواده، نداشتن گوشی هوشمند، تنبیه 

بدنی توسد والدین، عدم تگلیه انرژی و بمباران 

های قابل توجه از نظر   ها چالش آموزشی در فیلم

معلمان در آموزش بر خد بوده است که به متوجه  

ین کدهای نام برده، آموزان بوده است و از ب دانش

 اند. های جسمی بیشترین فراوانی را داشته آسی 

 گر و مداخله یا هنیزم ،یعلّ  دیشرا

 جادیا ی هنیهستند که زم  یطیشرا  یعلّ  دیشرا

ی علّ  دیشرا  گر،ی. به عبارت دکنند یرا فراهم م دهیپد

 دهیگرفتن هر موضوع و پد در شکل  میمستق  عامل

،  3در جدول   کنندگان شرکتاست. بر اسا  نظر  

  پنجدر   چالش آموزش بر خد جادیدر ا  یعلّ  دیشرا

اقتصادی، آموزشی، روانشناختی،   یمحور اصل

 هستند.  فرهنگی و فیزیکی

 

 

 

 

 های آموزش بر خد  شراید علّی چالش  .3جدول 

 
مقوله 

 اصلی
 مفاهیم

ی
عّل
د 

رای
ش

 

 اقتصادی

 سرعت پایین اینترنت معلم

 آموزشیکمبود امکانات 

 هزینه وسایل آزمایشگاهی

 نداشتن اینترنت و بسته

 نداشتن گوشی هوشمند

 آموزشی

 دشواری در ارزشیابی واقعی

 سگتی در توجه روی یک دانش آموز

چک کردن مداوم دانش آموز جهت اطمینان از حضور در  

 کال 

 عدم دریافت بازخورد از دانش آموز

 ها مشکالت و توضیح آنمتوجه نشدن 

 زمان بر بودن تولید محتوی

 زمان بر بودن بررسی تکالیف

 دشواری درآموزش درو  علوم وریاضی

 تاخیر در ورود به کال 

 صرب زمان زیاد تکرار مطال 

 عدم آزادی عمل در انتگا  روش

 متکلم وحده بودن

 ایجاد بی نظمی در کال 

 ماندگارافت تدریج 

 طوالنی بودن کالسها

 سر رفتن حوصله دانش آموز

 ناتوانی در برقراری ارتبا  مجازی

 افت شدید دانش آموزان فعال

 ارائه دیرهنگام تکالیف یا عدم ارائه

 عدم انجام کار گروهی

 بی توجهی به کال  و مشغول بازی با گوشی

 ها بمباران آموزشی در فیلم

 

 های آموزش بر خد  شراید علّی چالش  .3ادامه جدول 

 مفاهیم مقوله اصلی 

ی
عّل
د 

رای
ش

 

 روانشناختی

 آموزان دارای نیاز ویهه یا باهوش عدم امکان تشگیص دانش

 عدم آرامش معلم در آموزش به دلیل نظارت بازرسان

 خستگی ذهنی

 پرت شدن حوا  به اطراب

 با دوستانمحروم شدن از هم صحبتی 

 تک فرزند بودن و احسا  تنهایی

 افت روابد اجتماعی

 عدم ارتبا  چهره به چهره

 های اجتماعی مجازی نامناس  ورود به شبکه

 فشار روانی زیاد از طرب والدین

 کاهش مسئولیت پذیری

 کاهش انگیزه و لذت گوش دادن

 عدم برقراری ارتبا  عاطفی با معلم

 متکی شدن به خانواده

 تنبیه بدنی توسد والدین

 فرهنگی
 امورتربیتی و پرورشی عدم امکان رسیدگی به 

 های تقل  توسد خانواده کشف راه

 فیزیکی

 های جسمی معلم آسی 

 آموز های جسمی دانش آسی 

 عدم تگلیه انرژی
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 یمحور   یها قولهم  زین  یا هنیزم دیدر مقولة شرا

شکل    عنوان شراید اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیبا 

و   یکل  یطیشرا  یا نهیزم دی. شرا(4جدول )گرفت 

  کالن هستند.  دیمربو  به مح

 های آموزش بر خد ای چالش شراید زمینه  .4جدول 

 مفاهیم مقوله اصلی 

ه
د زمین

رای
ش

 
ی
ا

 اقتصادی 
 ها عدم تمکن مالی خانواده

 ها پایین بودن میزان حقوق معلم

 ها تعارض کار زندگی معلم اجتماعی

 فرهنگی

 پایین بودن سواد والدین

 پرمشغله بودن والدین

 دخالت والدین

و  یآموزش یگر، دو مقوله محور  مداخله  دیشرا  لیدر ذ

گر   مداخله  دی(. شرا5شدند )جدول   ییشناسا  یروانشناخت

ظاهر شوند. چنانچه   لگریتسه ایبه عنوان عامل  توانند یم

بر خد و  یر یادگینگرش مثبت به   نةیعوامل بتوانند زم نیا

 توان یآموزان اشاعه دهند، م خالق محور را در دانش

  دیعوامل د نیمثبت آن را شاهد بود و چنانچه ا  یامدهایپ

به آموزش بر خد نداشته باشند )مانند   یمثبت و مطلوب

   (، عالقهکنند یبه فرزندان خود وارد م نیکه والد  یفشار روان

  بر خد سرکو  خواهد شد. یر یادگیآموزان به  دانش

 آموزش بر خد یها گر چالش مداخله دی. شرا5جدول 

 مفاهیم مقوله اصلی 

د 
رای
ش

ه
خل
دا
م

 
ر
گ

 

 آموزشی
 ها به تدریج بر خد عدم تسلد معلم

 نگرش خالقانه معلم در تولید محتوی آموزشی

 فشار روانی والدین روانشناختی

 

 راهبردها

هستند که در   یمثبت و منف  یراهبردها اقدامات

  از . در پهوهش حاضر،ندیآ یبه وجود م دیبرابر شرا

که به نام   یاصل مقوله چهار شرکت کنندگان دگاهید

عوامل اند از:  شدند، عبارت  ییراهبردها شناسا

 (.6جدول ) اقتصادی، روانشناختی، آموزشی و کنترلی

  ییها شواکن در واقع کنش و  یروانشناخت عوامل

آموزان به  مندترکردن دانش هستند که نقش عالقه

 و دارند را به دنبال یر یادگیو ادامة  یادگیری بر خد

آموزشی و کنترلی بهبود دهنده  عوامل اقتصادی،

را به   ندهیآموزان و استمرار آن در آ دانش  یادگیری

 .دنبال دارند

 

 آموزش بر خد یها موثر در رفع چالش ی. راهبردها6جدول 

 مفاهیممقوله  

 اصلی

ها
هبرد

را
 

 اقتصادی

 ایجاد بستر مناس  آموزشی

 آموزان اهدا گوشی و تبلت به دانش

 آموزان ارائه اینترنت پرسرعت و کم هزینه به معلم و دانش

 روانشناختی

 جلسه توجیهی برای والدین

های  و روانشناختی برای آسی  ای های مشاوره جلسه

 روانشناختی والدین

 آموزشی

 آموز ها با تعداد کمتر دانش تشکیل کال 

 اجرای آزمون به صورت بر خد و تصویری

 وزری تکالیف دست

 کاهش ساعات آموزشی

 افزارهای تولید محتوی آموزش نرم

 استفاده از محتواهای تایید شده از پیش ساخته

 کنترلی
 افزایش نظارت والدین

 ایمن سازی بستر تلفن همراه

 شده،یی  شناسا  یبه طور خالصه، راهبردها

 توانند یهستند که م  یو حرکت یروان -یعاطف ییها واکنش

 شوند.  لیو تکم رندیشکل بگ  دهیبه پد نسبت

 دهاپیام

دو    امدهایپ لیحاصل راهبردها هستند. در ذ امدهایپ

اند  گرفته  شکلیه  و ثانو هیاول یامدهایپ یاساس مقوله

باشد که   نیا تواند یم  هیاول یامدهایمقولة پ  (.7جدول )

اشتیاق بیشتری به ، آموزش انیآموزان بعد از پا دانش

 . بهها رخ دهد یادگیری پیدا کرده و یادگیری مستمر برای آن

توان به کاهش خستگی  می زین  هیثانو یامدهایعنوان پ

بهبود دقت و افزایش سرعت یادگیری،  ذهنی دانش آموز،

بهبود کیفیت آموزش، کاهش زمان تکرار مطال  و کاهش  

 فشار روانی دانش آموز اشاره نمود

 آموزش بر خد یها چالش یامدهای. پ7جدول 

 مفاهیم مقوله اصلی 

ها
د
م
پیا

 

 پیامدهای اولیه

 استمرار یادگیری

 افزایش اشتیاق یادگیری

 کاهش آسی  جسمی

 آموز کاهش آسی  اجتماعی و روانی دانش

 کاهش نگرانی معلم و والدین

 کاهش زمان تولید محتوی آموزشی

 افزایش نظارت معلم بر دانش آموز

 افزایش نظم در کال 

 پیامدهای ثانویه

 کاهش خستگی ذهنی دانش آموز

 بهبود دقت و افزایش سرعت یادگیری

 بهبود کیفیت آموزش

 کاهش زمان تکرار مطال 

 کاهش فشار روانی دانش آموز
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 بحث و نتیجه گیری

معلمان، به عنوان پیشگام اجرای یادگیری بر خد، 

های آموزشی را شرطی کنند. این   باید بتوانند کلیه مولفه

هایی است که در  های آموزشی، رسانه موارد شامل روش

یادگیری استفاده خواهد شد، استفاده از زمان آموزشی  

مربو  به زمان استفاده از برنامه و عوامل روانی و 

ه به طور قابل توجهی بر انگیزه  اجتماعی است ک

گذارد. معلمان وظایف  معلمان هنگام تدریج تأثیر می

هایی دارند که به راحتی قابل انتقال نیستند،  و مسئولیت

زیرا باید از سیستم یادگیری حضوری در کال  به یک  

سیستم بر خد و همراه با تجار  یادگیری بر خد تبدیل  

اند. یک معلم باید بر  شوند که قبالً هرگز عملی نشده

تمام مشکالتی که در یادگیری بر خد با پاسگگویی پیش  

آید  لبه کند تا یادگیری برای رسیدن به اهداب تعیین   می

های  شده ادامه یابد. در این پهوهش تالش شد تا چالش

از دیدگاه   19-آموزش بر خد در دوره شیوع کووید

یی  معلمان مدار   یرانتفاعی شهر اصفهان شناسا

ها نشان داد در دوره تدریج بر خد، معلمان   شود. یافته

مدار   یرانتفاعی شهر اصفهان با دو چالش جدی که 

آموز و خود معلم هستند، روبرو  از دو منبع دانش

ها در درجه اول   اند که از از این بین، بیشترین چالش بوده

آموز هستند.   متوجه معلم و سوج متوجه خود دانش

ای انجام شده، سازمان آموزش و ه طبق مصاحبه

 ارائهی، بستر مناس  آموزش جادیاپرورش در خصوص 

و  آموزان به معلم و دانش نهیپرسرعت و کم هز  نترنتیا

ی کمی ضعیف عمل  محتو  دیتول یافزارها نرم  آموزش

توان فرآیند آموزش بر خد را  کرده و با رفع این موارد می

این یافته تقریباً با  توان گفت بهبود بگشید. از این رو می

( همسو بوده است. 2021و همکاران ) Ubaidahهای  یافته

وی نیز در پهوهش خود اشاره نمود سیاست دولت برای 

اجرای یادگیری بر خد با امکانات کافی پشتیبانی  

شود و همین عدم حمایت کافی به یک مانع قابل  نمی

است.  ها تبدیل شده آموزان و والدین آن توجه برای دانش

های پهوهش نشان داد والدین درک   از سویی دیگر یافته

های خود  کافی از یادگیری بر خد را نداشته و با دخالت

اند. این یافته نیز   هایی را برای معلمان ایجاد کرده چالش

( همسو بوده 2021و همکاران ) Ubaidahهای  با یافته

ن  ها در پهوهش خود اشاره نمودند نتایج آزمو است. آن

آموز نشان داد بین درک والدین و معلمان تفاوت  دانش

 وجود دارد. 

های پهوهش عدم جدی گرفتن تکالیف  از جمله یافته

یا ارائه دیرموقع آنها به دلیل مشکالت اقتصادی و یا  

دخالت بیش از حد والدین در این حیطه بوده است به  

ای که به طور فاحش مشاهده شد برخی والدین  گونه

نمایند. این  به تکمیل تکالیف فرزندان خود میاقدام 

( ناهمسو  2021و همکاران ) Maisonیافته با نتایج تحقیق 

که درک،    ندنشان داد ها در پهوهش خود   بوده است. آن

در   فیآموزان از انجام بر خد تکال دانش  ینگرش و آگاه

 . داشته استقرار    یرده خوب

برخی   از سویی دیگر یافته های پهوهش نشان داد

ی ناتوان هستند و ارتبا  مجاز  یدر برقرار دانش آموزان  

تمایل به شرکت در کال  حضوری دارند. این یافته  

 ( بوده است.2021و همکاران ) Widodoهمسو با تحقیق 

  یر یادگیاکثر پاسخ دهندگان از ها گزارش نمودند که  آن

  وعیانتظار دارند شو  کنند یم  یبر خد احسا  ناراحت

 شراید علّی

اقتصادی، فرهنگی، عوامل: 

 آموزشی، روانشناختی و فیزیکی

 ایشراید زمینه

عوامل 

اقتصادی، 

اجتماعی و  

 فرهنگی

 گرشراید مداخله

عوامل آموزشی و 

 روانشناختی

 راهبردها

 اقتصادی، روانشناختی، آموزشی و کنترلی

 پیامدها

 استمرار و افزایش اشتیاق یادگیری

 کاهش آسی  جسمی، اجتماعی و روانی دانش آموز

 کاهش خستگی ذهنی دانش آموز

 بهبود دقت و افزایش سرعت یادگیری

 بهبود کیفیت آموزش

 آموز کاهش فشار روانی دانش

 پدیده



 19-دیکوو  یجهان یر یگ آموزش بر خد در دوره همه یها شهر اصفهان از چالش  یرانتفاعیمعلمان مدار     ستهیتجربه ز 
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 را مانند یر یادگیتا بتوانند  ابدی انیپا یبه زود یر یگ همه

 در محید مدرسه داشته باشند.گذشته    یروزها

های  به طور کلی دخالت والدین )همسو با یافته

Ubaidah  ،های  و مغایر با یافته 2021و همکارانMaison   و

(، نداشتن بسته و اینترنت مناس  2021همکاران، 

(، عدم 2021و همکاران،  Ubaidahهای  )همسو با یافته

های  ارتبا  چهره به چهره با معلم )همسو با یافته

Widodo  ،ترین  ( و آسی  جسمی پررنگ2021و همکاران

اندرکاران آموزش و  ها بودند. بنابراین به دست چالش

شود قبل از ورود به سال تحصیلی  پرورش توصیه می

 ها نمایند. جدید، تدبیری جهت رفع چالش
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